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      II Konferencja Naukowa z serii Pieśń polska – źródła, tradycja, 
współczesność  (11  –  12.  11.2011),  zatytułowana  Współczesne 
oblicza  pieśni  polskiej  podejmuje  zagadnienie  w  kontekście 
różnorodności. 
      Powszechny dostęp do  informacji, możliwość studiowania w 
różnych  zakątkach  świata,  przygotowywanie  artystycznych 
przedsięwzięć  adresowanych  do  rozmaitych  odbiorców,  stawia 
nas w obliczu konieczności wyboru z rozległej oferty propozycji. 
To największe wyzwanie współczesności. Różnorodność  technik 
wykonawczych,  możliwości  rejestracji  dźwięku,  odbioru 
nagranego  materiału,  upodobań  słuchaczy  niesie  ze  sobą  dla 
młodego artysty radość poszukiwań, odkrywania samego siebie. 
Wiąże  się  jednak  również  z utratą możliwości  kroczenia prostą 
drogą  do  celu.  To  znamienne,  że  największe  dzieła, 
najznamienitsze  postaci  świata  artystycznego  kształtowały  się 
najczęściej  w  walce  z  ograniczeniami,  niedoskonałościami,  w 
oparciu  o  najcenniejszą  wartość  –  wewnętrzne  marzenia, 
fantazje, wyobraźnię.  
     Dziś  stajemy  wobec  wyzwania,  jak  w  dobie  dostępu  do 
wszystkiego  nie  skupiać  się  jedynie  na  zdobywaniu  nowych 
informacji, możliwości, kontaktów, a z  ich pomocą nadal sięgać 
gwiazd,  nasycać  coraz  bardziej  doskonałe  technicznie, 
przemyślane  projekty  duchem  inspirującym  wyobraźnię, 
pobudzającym emocjonalność człowieka. Często spotykamy się z 
pytaniami:  

Czy można być wielostronnym? 
Czy mogę łączyć śpiew rozrywkowy z klasycznym? 
Czy można być mistrzem w wielu dziedzinach?.... 

Czemu śpiew w  chórze nie służy mojemu rozwojowi solowemu? 
Czy technika śpiewania do mikrofonu musi się różnić od techniki 

śpiewaka operowego? 

      Oczekiwania  młodych  artystów  są  ogromne,  to  naturalne. 
Pedagodzy  bogaci  w  doświadczenia  znają  odpowiedzi  na 
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większość  z  tych  pytań.  Poprzez  swoją  pracę  wielokrotnie 
udzielają  odpowiedzi.  Pragniemy  jednak  by  w  następstwie 
zestawienia  podczas  konferencji  różnorodnych  technik 
wokalnych  słuchacze  sami  odkrywali  odpowiedzi  na  nurtujące 
ich  pytania,  by  poprzez  siłę  wzajemnego  pochylania  się  nad 
problemami  wielu  wybitnych  specjalistów,  nakreślić  nowe 
działania,  które w  oparciu  o wypracowane metody  tradycyjne, 
dające określone efekty, podejmą wyzwanie wzbogacenia  ich o 
wymogi współczesności, w duchu tradycji opartej na najlepszych 
źródłach. 
      Jedną  z propozycji do przedyskutowania przez Kierowników 
Katedr  i  Dziekanów  Wydziałów  Wokalnych,  jest 
wygospodarowanie w  siatce  godzin planu  studiów przedmiotu, 
pozwalającego  doskonalić  umiejętności  pracy  z  mikrofonem, 
realizacji  nagrań  przez  młodych  wykonawców,  od  których 
wymagane  jest  posiadanie  wizytówek  muzycznych  w  postaci 
Demo  przy  niemal  każdej  rejestracji  konkursowej,  a  którzy 
obecnie  poza  sporadycznymi  wyjątkami  nie  są  w  tej  materii 
kształceni. 
      Wydział  Reżyserii  Dźwięku  UMFC,  Katedra  Foniatrii  i 
Audiologii  UMFC  z  wielkim  entuzjazmem  włączyły  się  w 
działania. Pieśń w studio nagrań, Wprowadzenie w zagadnienia 
fonografii; Realizacja nagrania studyjnego; Ucho ludzkie – odbiór 
koncertu w  sali  akustycznie  do  tego  przystosowanej  a  reakcja 
ucha  ludzkiego  na  odbiór  nagrania;  Słuchając  śpiewu  – 
wewnętrzne odczucia wykonawcy a odbiór zapisu dźwiękowego; 
Pieśń w  studio  nagrań  –  przygotowanie materiału  do  realizacji 
sesji,  to propozycje podejmujące  temat, ukazujące współczesne 
elementy budowania interpretacji pieśni, wychodzące poza ramy 
przygotowania jedynie wersji koncertowej utworu. 

Różnorodność  technik  wokalnych  zaprezentowana  zostanie 
poprzez specjalistów danego gatunku: 
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1. Pojawi  się  zagadnienie  śpiewu  chóralnego  od  dzieci 
najmłodszych  (Początek  kształcenia  wokalnego  na 
przykładzie  pracy  z  chórem  dziecięcym),  poprzez  chór 
chłopięcy  (O  wieloaspektowości  kształcenia  dzieci  w 
chórze  chłopięcym  słów  kilka)    do  chóru  zawodowego, 
zmagającego się z realizacją najwymyślniejszych technik 
współczesnych  (Niekonwencjonalne  sposoby 
wykorzystania  głosu  ludzkiego  we  współczesnych 
technikach chóralnych). 

2. Odmienne kształtowanie głosu zaprezentowane zostanie 
na  przykładzie  zespołu  wokalnego,  zespołu  solistów, 
którzy  swe  umiejętności  poświęcają  tworzeniu  barw 
nieosiągalnych  w  śpiewaniu  solowym  (Wspólnota 
indywidualności  dla  ideału  współbrzmienia  – 
kameralistyka wokalna a aspekcie zagadnień techniczno 
– wykonawczych) . 

3. Pieśń  kaszubska  ujawni  nam  charakterystyczne  cechy 
stylu  pieśni  ludowych,  oczywiście  ograniczone  do  tego 
obszaru,  jednak  pozwalające  uświadomić  sobie,  że 
odmienność  szczegółów  stanowi  wartość 
niezaprzeczalną  takiej  muzyki  (Pieśń  kaszubska.  Od 
ludowości do pieśni artystycznej). 

4. Młodzi adepci sztuki wokalnej rekrutują się często z osób 
śpiewających  wcześniej  muzykę  jazzową  (Piosenka 
jazzowa),  estradową  (Rozpoznawanie  pól  czuciowych  u 
wokalisty w procesie nauki  śpiewu),  aktorską  (Piosenka 
aktorska –  łatwe  śpiewanie, nie wymagające większego 
przygotowania?),  filmową  (Polska  przedwojenna 
piosenka  filmowa). Zaprezentowane zostaną  te  techniki 
wykonawcze  w  celu  przybliżenia  pedagogom  z  jak 
ukształtowanym  aparatem  wokalnym mamy  wtedy  do 
czynienia,  zastanowimy  się  na  ile  można  wykorzystać 
zdobyte wcześniej umiejętności w kształtowaniu aparatu 
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wokalisty operowego,  i  jak przekształcać go biorąc pod 
uwagę  zmianę  zainteresowań  młodego  artysty,  który 
może po ukończeniu studiów licencjackich chcieć wrócić 
do  poprzedniej  pasji,  nie  kontynuując  studiów  na 
wydziale  kształcącym  śpiewaków  operowych.  Obecny 
system  podzielił  bowiem  studia  na  dwa  etapy  – 
licencjacki trzyletni i magisterski dwuletni.  

5. Problem  możliwości  technicznych  wykonawcy 
początkującego i kończącego studia, zakres możliwości w 
jakie  zostaje  wyposażony  artysta,  ukażemy  podczas 
wykładu  Pieśń  polska  dla  początkujących  i 
zaawansowanych – technika a interpretacja. 

6. Zagadnienie  głosu  kontratenorowego  w  kontekście 
pieśni  polskiej,  pokaże  nam  jak  współczesność  stawia 
przed nami wyzwania w postaci akceptacji lub nie, w ich 
wykonaniu repertuaru np. romantycznego. Do niedawna 
utwory  wykonywane  na  starych  instrumentach  nie 
sięgały  po  repertuar  późniejszy,  dziś  duże  grono 
odbiorców  chętnie  czerpie  inspirację  z  tych  nowych 
interpretacji  (Kontratenor  –  muzealny  obiekt,  czy 
współczesny instrument). 

7. Konferencja podejmuje również wątek współczesności w 
aspekcie  twórca    a  wykonawca.  Poruszony  zostanie 
problem  braku  przepływu  informacji  o  nowo 
powstających  utworach  do  środowisk  wykonawców, 
kształtujących  swój program w oparciu o   powszechnie 
znane  i  dostępne  dzieła.  Proponujemy  powstanie  bazy 
danych,  zawierającej  dzieła  wokalne  polskich 
kompozytorów,  która  zostałaby  stworzona  w 
poszczególnych  ośrodkach  w  kraju,  uwzględniając 
określone  obszary  dla  odpowiednich  uczelni( 
Współczesne  a  nieznane  –  katalog  cykli  pieśni 
kompozytorów UMFC) . 
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8. Nakreślone  zostaną  również  współczesne  wyzwania 
stające  przed  głosem  śpiewaka,  poszukiwanie  nowych 
technik wykonawczych, rozszerzanie zakresu możliwości 
dźwiękowych,  fascynacja  nieznanym  światem  i 
konsekwencje  podejmowania  takich wyzwań  (Zdobycze 
klasycznej  estetyki  wokalnej  minionego  stulecia  –  od 
awangardy do tradycji współczesności).  

9. Wartości  historyczne  to  z  pewnością  element 
zmieniający podejście do materiału muzycznego zależnie 
od  kontekstu  zdarzeń.  Jaki  kształt  dziś  nadać  pieśni 
patriotycznej  by  w  jednoczącej  się  Europie  była 
elementem  różnicującym  naszą  tożsamość  narodową, 
jednocześnie  nie  wzbudzając  kontrowersji  (Pieśń 
patriotyczna – współczesność a wartości historyczne). 

10. Tegoroczna  edycja  Konferencji  Pieśń  polska  –  źródła, 
tradycja,  współczesność  podejmuje  zagadnienie 
promocji  pieśni  polskiej  w  świecie.  Zaczynamy  serię 
wykładów poświęconych pieśni kompozytorów polskich 
do  słów obcojęzycznych  (Szymanowskiego  ścieżki  nocy; 
Poldowski  – mistrzyni  liryki wokalnej  XX w). W  świecie 
powszechnej  dbałości  o  znajomość  języków  obcych, 
zainteresowanie  pieśniami,  które mogą  być  zrozumiałe 
jawi  się  bezsprzecznie  jako  pierwszy  krok  w  kierunku 
przedstawiania dzieł na rynku międzynarodowym.  

11. Wyzwania  współczesności  to  również  dbałość  o 
stworzenie  możliwości  młodym  wokalistom  do 
potencjalnie  najlepszego przygotowania się do trudnych 
wyzwań.  Jednym  z  nich  jest Międzynarodowy  Konkurs 
im. Stanisława Moniuszkowski. Doświadczenia Konkursu 
Chopinowskiego, Konkursu H.   Wieniawskiego wskazują 
celowość  powoływania  ekip  konkursowych,  które  w 
otoczone  są  szczególną  opieką  mistrzów  –  w  postaci 
kursów,  koncertów;  przygotowujących  technicznie, 
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psychicznie, artystycznie do udziału i zdobywania laurów 
przez  najzdolniejszych  artystów.  Pragniemy  przy 
współudziale  wybitnych  osobistości  świata  wokalnego, 
zaangażowaniu  Katedr  Wokalistyki,  Towarzystwa 
Moniuszkowskiego  i  wszystkich,  którym  leży  na  sercu 
promowanie  polskiej  szkoły  wokalnej  ustalić  zakres 
niezbędnych  działań  (  W  przededniu  Konkursu 
Moniuszkowskiego). 

12. Konferencja  przygotowana  została  dla  rożnych  grup 
odbiorców, każdy z zainteresowanych znajdzie dla siebie 
interesujące  zagadnienia.  Podsumowaniem  spotkania, 
inspirowanego  pasją  prof.  Edmunda  Kossowskiego 
twórcy  Międzyuczelnianego  Konkursu  Wykonawstwa 
Polskiej  Pieśni  Artystycznej,  która  wspiera  nas  w 
działaniach  na  rzecz  promowania  Polskiej  Pieśni  jest 
koncert  łączący  w  sobie  prezentację  wszystkich 
omawianych  technik  wykonawczych.  Podczas  koncertu 
publiczność  i wykonawcy zostaną poproszeni o udział w 
badaniach,  ujmujących  znaczenie  wspólnego  polskiego 
muzykowania dla słuchaczy i wykonawców. 
 
dr Eugenia Rezler  – organizator II Konferencji Naukowej 

 z serii Pieśń polska – źródła, tradycja, współczesność 

 

 

 

 

 



8 
 

11 listopada 2011 

10.00 – 10.30  
Wykład inauguracyjny  
– prof. J. Dankowska (audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC) 
 

 prof. dr hab. Jagna Dankowska  
Prorektor do spraw studenckich i kontaktów zagranicznych. 
Dr hab. filozofii (Uniwersytet Warszawski), reżyser dźwięku (AM 
im.  F.  Chopina). W  latach  1991–2005  kierownik  Studium Nauk 
Humanistycznych  i  Języków  Obcych  (obecnie  Katedra  Nauk 
Humanistycznych). Od  roku  akademickiego  2002/2003  do 
2004/2005 prodziekan, a następnie w  latach 2005–2008 pełniła 
funkcję  dziekana  Wydziału  Kompozycji,  Dyrygentury  i  Teorii 
Muzyki. W 2008 r. została wybrana na stanowisko prorektora ds. 
studenckich i kontaktów zagranicznych w kadencji 2008–2012. 
Zajmuje  się  filozofią  muzyki,  a  w  tym  szczególnie  niemiecką 
filozofią muzyki dziewiętnastego wieku, a także polską filozofią i 
estetyką muzyki. Autorka U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka 
filozofia  XIX  wieku  a  muzyka,  (Warszawa  2001)  oraz  licznych 
artykułów z zakresu filozofii i estetyki muzyki. 
 
10.35 – 11.10   
Pieśń zapomniana i zaginiona – studium kulturowe 
– dr Andrzej Nowak (UMFC); audytorium im. K. Szymanowskiego  
 
     Pieśń zapomniana i zaginiona to fenomeny, obecne w różnych 
kręgach  kulturowych  cywilizacji  europejskich.  Ze  szczególnym 
nasileniem  tych  zjawisk  będących  wynikiem  skomplikowanego 
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procesu  historycznego,  mamy  doczynienia  w  obrębie  kręgu 
kultury polskiej.  
     Była  ona  formowana  od  wieków  jako  konglomerat  różnych 
treści, wartości  i  idei oraz nastawień estetycznych. Kultura ta to 
w zasadzie wypadkowa wzajemnych oddziaływań wielu różnych 
kultur rozwijających się na zróżnicowanym stopniu rozwoju.  
     Procesy  zarówno  akulturacji  jak  i  inkulturacji  miały  istotne 
znaczenie  dla  uformowania  tego  co  dziś  nazywamy  kulturą 
polską.  Jej  ważnym  komponentem  był  folklor,  rozwijający  się 
zarówno  wśród  Polaków  jak  też  innych  grup  etnicznych, 
obecnych  i  działających  przez  stulecia  na  rozległych  obszarach 
byłej Rzeczpospolitej szlacheckiej.  
     Kultura  ludowa  zanikała  bądź  ulegała  zapomnieniu  przede 
wszystkim w związku z procesami historycznymi  jak  i społeczno‐
cywilizacyjnymi. To nasiliło się  szczególnie począwszy od okresu 
międzywojennego a zwłaszcza w okresie  II wojny  światowej  i w 
latach następnych.  
     Część bogatego folkloru ziem polskich usiłuje się współcześnie 
ocalić  od  całkowitej  niepamięci,  dokonując  mniej  lub  bardziej 
udanych  rekonstrukcji. Nie  zmienia  to  faktu,  że nie ma obecnie 
warunków  sprzyjających  kultywowaniu  tych  form  sztuki 
muzycznej. 
 

   dr Andrzej T. Nowak  
–  urodzony  w  1954  roku,  doktor  nauk  humanistycznych. 
Pracownik naukowo‐dydaktyczny warszawskiego UMFC.  
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   Specjalizuje  się  w  problematyce  kulturoznastwa,  teorii  i 
estetyki  sztuki  oraz  społeczno‐historycznych  uwarunkowań 
kultury muzycznej na przestrzeni dziejów.  
   Obecnie  przygotowuje  habilitację  naukową  w  Instytucie 
Historii  i  Nauki  PAN;  jej  podstawą  jest  monografia  Paidea  w 
procesie  formowania  europejskiej  kultury  muzycznej, 
opublikowana w  2010  roku.  Przygotowuje  też  jej  kontynuację, 
która  nosi  roboczy  tytuł  Kultura  muzyczna  europejskiego 
średniowiecza. 
 
11.20 – 12.00  
 
Początek kształcenia wokalnego na przykładzie pracy z chórem 
dziecięcym ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie 
dr hab. Wanda Tchórzewska – Kapała (UMFC); audytorium im. K. 
Szymanowskiego UMFC 
 

 dr  hab.  Wanda  Tchórzewska‐Kapała  studia  na 
Wydziale Wychowania Muzycznego AM im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie ukończyła  z wyróżnieniem w  klasie prof. R. Zimaka. 
Nauczyciel  akademicki  ‐    prof.  nadzw.,  zatrudniona  na Wydz. 
Dyrygentury  Chóralnej,  Edukacji Muzycznej, Muzyki  Kościelnej, 
Rytmiki  i  Tańca,  gdzie  prowadzi  klasę  dyrygentury  chóralnej. 
Swoją działalność artystyczną  i pedagogiczną w ZPOSM nr 3  im. 
G. Bacewicz w Warszawie prowadzi od 1988  r. Efekty  tej pracy 
prezentuje  na  Festiwalach  Chórów  Szkół  Muzycznych  I  i  II 
stopnia  Regionu  Mazowieckiego,  zdobywając  liczne  nagrody  i 
wyróżnienia,  w  tym  dwukrotnie  Nagrodę  Grand  Prix 
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(2000,2006). W Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 
33  wraz  z  zespołem  otrzymała  II miejsce  w  kategorii  chórów 
młodzieżowych.  W  r.  2000  wzięła  udział  w  I  Europejskich 
Spotkaniach Chóralnych org. przez TW w Warszawie  i Fundację 
Alla Polacca, w  r. 2002 wystąpiła w Filharmonii Dolnośląskiej w 
Jeleniej  Górze,  biorąc  udział  w  IX  Ogólnopolskim  Festiwalu 
Gwiazdy  Promują.  Wielokrotnie  koncertowała  w  Legnicy  w 
ramach  Festiwalu  Conversatorium  Organowe  oraz  w  I  i  II 
Międzynarodowych  Spotkaniach  Szkół  Muzycznych  w 
Wilanowie. Pracowała nad przygotowaniem chóru do wykonania 
wielkich dzieł wokalnych i wokalno – instr. Należą do nich m. in. 
IX Symfonia d– moll L. van Beethovena, Carmina Burana C. Orfa, 
Stabat  Mater  St.  Moryty,  Stabat  Mater  K.  Szymanowskiego. 
Występuje w kraju  i za granicą, prowadząc koncerty w  licznych 
prestiżowych salach, m. in.: Royal Academy of Music w Londynie, 
FN  w  Warszawie,  UMFC  w  Warszawie.Uczestniczyła  w  wielu 
sympozjach naukowych w Polsce i za granicą oraz w pracach jury 
podczas festiwali i konkursów chóralnych. Od października 2005 
roku  jest  dyrygentem  Chóru  Warszawskiej  Opery  Kameralnej 
oraz  Zespołu  Solistów, gdzie  przygotowuje  partie  chóralne  w 
utworach takich kompozytorów  jak: B. Pękiel, W. Dankowski, G. 
G. Gorczycki, D. Stachowicz, M. J. Żebrowski, J.S. Bach, J. Haydn 
W. A. Mozart, G. Verdi,  , G. Donizetti, K. Kurpiński, J. Elsner, M. 
G.  Fauré  czy  C.  M. von  Weber.  Indywidualne  osiągnięcia 
dyrygentki  stanowią  nagrody  i wyróżnienia:  Nagroda  I  stopnia 
Dyrektora  Centrum  Edukacji  Artystycznej  /1997/,  Nagroda  dla 
Najlepszego  Dyrygenta  przyznana  przez  Katedrę  Dyrygentury 
Chóralnej  AMFC  w Warszawie  /1998,1999,  2001,  2003,  2004, 
2006/,  Nagroda  Państwowa  Srebrny  Krzyż  Zasługi  /2000/, 
Nagroda  II stopnia Ministra Kultury / 2005/, Nagroda  II stopnia 
Rektora  AMFC  w  Warszawie  /2005/,  odznaka  honorowa 
Zasłużony dla Kultury Polskiej /2008/ oraz wielokrotne nagrody 
Dyrektora ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie. 
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Plan lekji pokazowej 
1. przedstawienie uczniów klas trzecich ZPOSM nr 3. 
2. cele  i  realizacja przedmiotu chór w podstawowych szkołach 

muzycznych  
3. dyrygent, jako pierwszy nauczyciel śpiewu 
4. pokaz pracy z dziećmi dziewięcioletnimi wraz z komentarzem 
5. postawa ciała i ćwiczenia korekcyjne  
6. ćwiczenia uaktywniające proces oddychania 
7. rozśpiewanie chóru dziecięcego i nauka śpiewu  
8. kształcenie indywidualnego poczucia wartości wokalnej 
9. praca nad wyrównaniem i ujednoliceniem brzmienia  
10. prezentacja piosenki 
Zakończenie: 
11. wnioski i podziękowania 
 
 
12.05 – 13.30  
 
 Pieśń w studiu nagrań – przygotowanie materiału muzycznego 
do realizacji sesji  
–  panel  dyskusyjny  z  udziałem  prof.  Katarzyny  Jankowskiej 
(UMFC),  prof.  Urszuli  Kryger(AM Łódź),  prof.  Jadwigi 
Rappe(UMFC),  prof.  Jerzego  Artysza  (UMFC),  prof.  Kazimierza 
Pustelaka (UMFC), Andrzeja Solczaka (Polskie Radio); audytorium 
im. K. Szymanowskiego UMFC 
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  prof.  Katarzyna  Jankowska‐Borzykowska 
pianistka  i pedagog. Absolwentka AM  im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie  (z wyróżnieniem) w klasie  fortepianu prof. W. Mier‐
żanowa oraz  kameralistyki  fortepianowej w  klasie prof.  J. Mar‐
chwińskiego.  Uzupełniające  studia,  jako  stypendystka  Rządu 
Szwedzkiego,  odbywała  w  Królewskiej  Akademii  Muzycznej  w 
Sztokholmie  i  Szkole  Kameralistyki  Radia  Szwedzkiego  w  Eds‐
berg, pracując z  tej miary artystami co G. Erickson, K. Levin  i F. 
Helmerson. Po  debiucie  (1977)  jeszcze  w  okresie  studiów,  z 
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w 
Lublinie, występowała  jako solistka, grając m.in. koncerty  forte‐
pianowe  J.S.  Bacha,  L.  van  Beethovena,  E.  Griega,  C.  Saint‐
Saënsa, S. Prokofiewa. K.  Jankowska‐Borzykowska daje  również 
wiele recitali fortepianowych, głównie z muzyką Fryderyka Cho‐
pina, w kraju i za granicą. Najważniejszym nurtem i pasją w dzia‐
łalności  artystycznej  Katarzyny  Jankowskiej‐Borzykowskiej  jest 
jednak  kameralistyka  fortepianowa.  Towarzyszy  w  recitalach 
wybitnym — polskim  i  zagranicznym — muzykom,  a  zwłaszcza 
śpiewakom, jak np. J. Artysz, U. Kryger, Z. Kilanowicz czy U. Jan‐
kowska  (siostra),  z  którymi występowała  na  najpoważniejszych 
estradach koncertowych w kraju i za granicą, we wszystkich nie‐
mal  krajach  Europy  Zachodniej,  w  Rosji,  Izraelu,  Azji  i  Afryce. 
Uczestniczyła  także  w  wielu  festiwalach  międzynarodowych  i 
krajowych. K.  Jankowska‐Borzykowska  ma  na  swym  koncie  
wiele  nagrań  radiowych  (archiwalnych  i  okolicznościowych), w 
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kraju i za granicą, m. in. we Francji, Niemczech, Danii i Finlandii. 
Jej  nagranie  z  barytonem  J.  Artyszem  zostało  utytułowane 
Nagraniem Roku 1990. Pianistka ma  też na swym artystycznym 
koncie wiele płyt CD. Jest współlaureatką, z mezzosopranistką U. 
Kryger,  nagrody  Fryderyka  2001  za  pieśni  K.  Szymanowskiego. 
Nagrywa  dla  wielu  wytwórni  płytowych:  Tonpress,  DUX,  dla 
firmy  japońskiej  Pony  Canyon  Inc.,  dla  firm  niemieckich. K. 
Jankowska‐Borzykowska wielokrotnie brała udział w krajowych  i 
międzynarodowych kursach mistrzowskich, współpracując  z  tak 
wybitnymi muzykami i pedagogami, jak np. wiolonczeliści K. Wił‐
komirski, K. Michalik, I. Monigetti, D. Szafran czy I. Sadlo; śpiewa‐
kami  jak  T.  Żylis‐Gara.  Gra  na Międzynarodowych  Konkursach 
(Konkurs im. W. Lutosławskiego, Konkurs im. St. Moniuszki), uzy‐
skując szczególne wyróżnienia. Towarzyszy młodym, utalentowa‐
nym  śpiewakom  i  instrumentalistom  na  licznych  konkursach, 
takich jak Konkurs im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Konkurs im. 
J.  Brahmsa  w  Hamburgu,  Radiowy  w  Monachium,  Genewa, 
Eurowizji. Od 2007 r.  jest zatrudniona na stanowisku profesora. 
W UMFC prowadzi klasę kameralistyki  fortepianowej, przekazu‐
jąc swe doświadczenie estradowe, artystyczną wrażliwość i pasję 
młodym pokoleniom muzyków. 
(http://www.chopin.edu.pl) 
 

 prof. Urszula Kryger 
 Jest  absolwentką  dwóch  wydziałów  Akademii  Muzycznej  w 
Łodzi:  instrumentalnego w  klasie  fortepianu  (1988)  i wokalno‐
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aktorskiego  w  klasie  J.  Pietraszkiewicz  (1992).  Studia  wokalne 
kontynuowała pod kierunkiem A. Orłowicza w Kopenhadze. 
 Uczestniczyła  w  wielu  międzynarodowych  konkursach 
muzycznych,  otrzymując wysokie  nagrody. Do  jej  największych 
sukcesów  należązwycięstwa  w  I  Międzynarodowym  Konkursie 
dla Młodych Wokalistów  im. St.Moniuszki w Warszawie  (1992), 
VI Międzynarodowym  Konkursie Wokalnym  im.  J.  Brahmsa  w 
Hamburgu  (1994)  oraz  43.  Międzynarodowym  Konkursie 
Muzycznym  ARD  w  Monachium  (1994).  Odtąd  jej  karierze 
towarzyszy  niesłabnące  zainteresowanie melomanów  i  krytyki. 
W  1995r.  wystąpiła  w  La  Scali  z  recitalem  pieśni  Fryderyka 
Chopina. Rok później z wielkim sukcesem debiutowała na scenie 
Semper Oper w Dreźnie w  operze  Kopciuszek G.  Rossiniego w 
partii  Angeliny.  Publiczność  polska  i  wielu  krajów  świata  ma 
okazję  często  podziwiać  jej  kreacje  w  dziełach  oratoryjnych 
wykonywanych  pod  batutą  tak  znakomitych  mistrzów,  jak:  J. 
Krenz, J. Semkow, R. Frühbeck de Burgos, Sir C. Davis, A. Jordan.  
 Szczególną  uwagą  obdarza  muzykę  kameralną  ‐  jej  sztuka 
interpretacji  pieśni  łączy  w  sobie  perfekcyjność  z  niezwykłą 
naturalnością.  Doceniają  to  towarzyszący  jej  muzycy,  wśród 
których znajdują się wybitni pianiści  jak: H. Höll, C. Spencer, M. 
Tan  i  P.  Rogé,  klarnecista  P.  Meyer,  Tokyo  String  Quartet, 
Petersen Quartet. U. Kryger dokonała wielu nagrań dla rozgłośni 
radiowych  w  Polsce,  Francji,  Niemczech  i  Szwajcarii.  Jej 
dyskografia  powiększa  się  z  roku  na  rok. Dokonała  nagrań  dla 
angielskich wytwórni Decca (Pieśni polskie Poulenca)  i Hyperion 
(Pieśni Chopina), niemieckiej CPO (Ballady Löwego), polskiej DUX 
(Duety  rosyjskie  ‐  płyta  nagrodzona  Fryderykiem  2001,  Pieśni 
Moniuszki,  oraz  Pieśni  Karłowicza  i  Szymanowskiego  ‐  płyta 
nagrodzona  Fryderykiem  2002). W  r.  2003  ukazała  się  płyta  z 
ariami Beethovena (BNL), a w r. 2004 kompletne wydanie Pieśni 
K. Szymanowskiego  nagrane  dla  firmy  Channel  Classis 
nagrodzone  Fryderykiem  2004  za  najwybitniejsze  nagranie 
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muzyki  polskiej. W  styczniu  2006  wyróżniona  została  nagrodą 
Fundacji  im.  K.  Szymanowskiego  za  przemyślane  i  wysoce 
artystyczne interpretacje pieśni tegoż kompozytora. 
 

 prof. Jadwiga Rappé 
 
 Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek polskich, alt; absolwentka 
Wydziału  Filologii  Polskiej  i  Słowiańskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego; uczennica prof. Z. Brégy i absolwentka Wydziału 
Wokalnego AM im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. J. 
Artysza;  członek  rzeczywisty  Stowarzyszenia  Polskich  Artystów 
Muzyków  od  r.  1977;  zaangażowana  w  sprawy  dziedzictwa 
kultury  polskiej  w  kraju  i  zagranicą;  w  latach  2006‐2009 
sprawowała  funkcję  prezesa  zarządu  Towarzystwa  im.  W. 
Lutosławskiego;  w  r.  2009  pełniła  funkcję  dyrektora 
artystycznego  festiwalu  „ŁAŃCUCH  VI",  organizowanego  przez 
Towarzystwo  im.  W.  Lutosławskiego;  przewodnicząca  Rady 
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku od r. 
2005; w latach 1995 ‐ 2010 wykładowca na Wydziale Wokalnym 
w  Państwowym  Zespole  Szkól  Muzycznych  im.  F.  Chopina; 
profesor zwyczajny; wykładowca na Wydziale Wokalnym UMFC 
w Warszawie; autorka szeregu wybitnych projektów koncertów z 
udziałem  studentów  AM ;  członek  jury  wielu  przesłuchań  i 
konkursów wokalnych w  kraju  i  zagranicą;  odznaczona  Złotym 
Krzyżem Zasługi.  Laureatka  I  nagrody  i  Złotego  Medalu 
Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Lipsku w r. 1980; 
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laureatka  Złotego  Medalu  Konkursu  Młodych  Solistów  w 
Bordeaux w  r. 1981. J. Rappé dokonała wielu nagrań, z których 
część  jest  uwieczniona  na  45  płytach  długogrających  i 
kompaktowych wyprodukowanych przez prestiżowe wytwórnie 
płytowe  jak:  Philips,  Erato,  EMI,  Eterna,  Teldec,  Orfeo  BMG, 
Decca,  Naxos,  Polskie  Nagrania,  KOS,  CD‐Accord,  Dux,  Polskie 
Radio.  Nagrania  z  jej  udziałem  zostały  odznaczone  wieloma 
nagrodami międzynarodowymi:  K. Szymanowski Stabat Mater  i 
Demeter  ‐  Diapason  d  Or,K.  Szymanowski  Król  Roger  ‐  wiele 
nagród międzynarodowych jak Diapason d Or, J. S. Bach Kantaty 
‐ nominacja do Fryderyka, M. Karłowicz Pieśni ‐ Fryderyk 1998, K. 
Penderecki 7 Bram Jerozolimy ‐ Fryderyk 2000, Duety Rosyjskie ‐ 
Fryderyk  2001, W.  Kilar  Missa  pro  pace  ‐  Fryderyk2001,  S. 
Moniuszko  Pieśni  religijne  ‐  nominacja  do  Fryderyka  2001, 
Lutosławski  Pieśni  ‐  Fryderyk  2004,  Krzysztof  Penderecki 
Requiem Polskie  ‐ nominacja do Grammy 2005, Żeleński Pieśni ‐ 
Fryderyk  2006.  Jadwiga  Rappé  nagrała  wiele  innych  płyt  z 
muzyką  z  repertuaru  światowego  i  polskiego,  zarówno 
symfoniczną , jak i kameralną.  
 

 prof. Jerzy Artysz 
Studiował śpiew pod kierunkiem M. Halfter i grę na skrzypcach w 
PWSM w Warszawie. Klasę  śpiewu ukończył  z wyróżnieniem w 
1959. Studia wokalne kontynuował w Mediolanie u M. Carbone‐
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Rossini. Jest  laureatem  międzynarodowych  konkursów 
wokalnych w Moskwie  (1957), Tuluzie  (1959)  i Genewie  (1960). 
Debiutował już jako student na łódzkiej scenie operowej, z którą 
związał się następnie na okres od 1958 do 1963. W 1964 został 
solistą  Teatru  Wielkiego  w  Warszawie.  Po  26  latach  rozluźnił 
swoje  kontakty  ze  sceną  warszawską,  skupiając  się  na  pracy 
pedagogicznej za granicą. W tym czasie wystąpił na scenie TW w 
Warszawie gościnnie jako Jakub w Manekinach Z. Rudzińskiego.  
Współpracował  także  jako  śpiewak  i  reżyser  z WOK.  J.  Artysz 
koncertował niemal w całej Europie. Śpiewał na scenach Austrii, 
Belgii,  Czechosłowacji,  Francji,  Hiszpanii,  Niemiec,  Norwegii, 
Portugalii,  Szwajcarii,  Szwecji, Włoch,  ZSRR,  a  także w  Izraelu, 
Kanadzie  i Stanach Zjednoczonych. Współpracował z wybitnymi 
dyrygentami, występował  z wieloma  znakomitymi  śpiewakami. 
Wielokrotnie  był  gościem  Festiwalu  Warszawska  Jesień  oraz 
wielu innych festiwali muzycznych. Ma w dorobku wiele nagrań. 
W  1994  nagrał  dla  wytwórni  Harmonia Mundi  oratorium  Los 
Improperios  Federica  Mompou.    Zawsze  występował  też  na 
estradach koncertowych, w utworach oratoryjno ‐ kantatowych i 
w pieśniach z różnych epok. Śpiewak ten porusza się swobodnie, 
z  mistrzostwem  wokalnym  i  subtelnym  wyczuciem  stylu  w 
każdym  muzycznym  rodzaju.  Jego  interpretacje  są  klasycznie 
doskonałe,  zachowują  właściwe  proporcje  elementu 
intelektualnego  i  emocji. Nie  stroni  jednak  od  eksperymentu  i 
niedawno  do  swojego  repertuaru  włączył  słynny  cykl  pieśni 
Franza  Schuberta  Winterreise.  Należy  zaznaczyć,  iż  śpiewa  te 
pieśni  od  dawna  z  oryginalnym  tekstem  romantycznego  poety 
niemieckiego  W.  Müllera.  Obecnie  wykonuje  je  również  ze 
współczesnym  tekstem  St.  Barańczaka,  który  nie  jest 
tłumaczeniem  tekstu  Müllera,  lecz  cyklem  nowych  wierszy 
napisanych  do  muzyki  Schuberta.  Barańczak  oddał  własnym 
słowem  to,  co  podpowiedziała  mu  muzyczna  wyobraźnia 
Schuberta  ‐  powiedział  J.  Artysz.  Nawiązał  do  tego,  czego 



19 
 

współczesny człowiek może doświadczyć  i co może rozwarstwić. 
Właśnie  w  przypadku  tego  arcydzieła  okazało  się,  że  można 
oddzielić słowo Müllera od tego, co niesie muzyka Schuberta. Bo 
kompozytor  wyrasta  tu  ponad  poetę.  Barańczak  to  odkrył  i 
udowodnił.  Odniósł  Podróż  zimową  do  realiów  naszego  życia. 
Cykl wyzwolony z romantycznego słowa, osadzony w kontekście 
naszej rzeczywistości, staje się dla dzisiejszego odbiorcy bardziej 
dramatyczny. Często szokuje. Gdy śpiewam te pieśni, nierzadko, 
oprócz zachwytu, czuję zakłopotanie słuchaczy.  
(Studio 1999 nr 2) 
 

 prof. Kazimierz Pustelak  
Jeden  z  najwybitniejszych  artystów  powojennej  polskiej  sceny 
operowej,  laureat  międzynarodowych  konkursów  wokalnych, 
wieloletni  solista  opery  warszawskiej,  twórca  niezliczonych 
kreacji  tenorowych  w  repertuarze  operowym  i  oratoryjno‐
kantatowym,  uczestnik  wielu  nagrań  radiowych  i  płytowych, 
zasłużony  pedagog  wokalistyki.  Urodził  się  w  Nowej  Wsi 
niedaleko  Rzeszowa.  Studia  wokalne  zapoczątkował  pod 
kierunkiem prof. M. Świerzawskiej w Rzeszowie, a kontynuował 
je w Krakowie u prof. C. Zaremby. Równocześnie  studiował na 
Wydziale  Rolnym  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Do  swoich 
profesorów  śpiewu  zalicza  również  J.  Gaczyńskiego.    Karierę 
rozpoczynał  w  Krakowie,  współpracował  z  tamtejszą  sceną 
operową  i  rozgłośnią  radiową.  Śpiewał  m.in.  Leńskiego  w 
Eugeniuszu  Onieginie  Czajkowskiego,  Pinkertona  w  Madame 
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Butterfly  Pucciniego,  Księcia  Mantui  w  Rigoletto  Verdiego, 
Hrabiego Almavivę w  Cyruliku  sewilskim Rossiniego, Rudolfa w 
Cyganerii  Pucciniego  i  partię  tytułową  w  Opowieściach 
Hoffmanna  Offenbacha.  Dokonywał  licznych  nagrań  w 
repertuarze  operowym,  oratoryjnym  i  operetkowym.  Rozwijał 
ożywioną działalność koncertową na estradach filharmonicznych 
całego  kraju.  Ukoronowaniem  tego  okresu  stały  się  dwie 
nagrody, które artysta zdobył na międzynarodowych konkursach 
wokalnych:  Srebrny Medal w Moskwie  (1957)  i  Złoty Medal w 
Tuluzie  (1960).  W  1960  r.  otrzymał  stypendium  w  centrum 
doskonalenia śpiewaków operowych przy mediolańskiej La Scali, 
gdzie  przygotował  sześć  partii  operowych  i  uczestniczył  w 
wykonaniach fragmentów oper Rossiniego na scenie Małej Scali. 
Po powrocie do kraju zaangażował się do Opery Warszawskiej, z 
którą  przeniósł  się  do  Teatru  Wielkiego,  stając  się  jednym  z 
głównych wykonawców partii  tenorowych w całym  repertuarze 
operowym  naszej  sceny.  Występował  niemal  we  wszystkich 
krajach Europy, a także na scenach amerykańskich  i azjatyckich. 
Nie przerywając  kariery wokalnej, w 1971  r.  rozpoczął  również 
pracę  pedagogiczną  jako wykładowca  PWSM w Warszawie. W 
latach  1972‐1982  pełnił  tam  funkcję  dziekana  Wydziału 
Wokalnego. W warszawskiej AM wykładał potem  jako profesor 
nadzwyczajny. Wychował kilkunastu bardzo dobrych śpiewaków, 
którzy zajęli już znaczące pozycje w teatrach operowych w kraju i 
za  granicą.  Są wśród  nich  również  laureaci międzynarodowych 
konkursów  wokalnych.  Za  swój  dorobek  artystyczny  i 
pedagogiczny  Kazimierz  Pustelak  wyróżniony  został  m.in. 
Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski  (1964)  oraz 
Nagrodami Ministra Kultury  i Sztuki  II stopnia  (1977)  i  I stopnia 
(1992).  Czterdziestolecie  swej  pracy  artystycznej  obchodził 
uroczyście 11 czerwca 1995 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
śpiewając partię Stefana w Strasznym dworze Moniuszki.  
(http://www.teatrwielki.pl) 
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Impresje i wspomnienia związane z pracą w Polskim Radiu w 
Krakowie 

      W  roku 1955  zostałem  zaangażowany przez Polskie Radio – 
Kraków w charakterze solisty śpiewaka przez dyr. J. Gerta, który 
był dyrektorem  i dyrygentem orkiestry  i Chóru Polskiego Radia. 
Do  moich  obowiązków  należało  nagranie  20  minutowego 
programu  w  ciągu  miesiąca.  Były  to  pieśni,  arie  i  duety 
operetkowe,  operowe  oraz  dwie  duże  formy  oratoryjno  – 
kantatowe.  Równocześnie  brałem  udział  w  koncertach 
symfonicznych  Orkiestry  i  Chóru  Polskiego  Radia,  które  były 
transmitowane i nagrywane „na żywo”. 
      Z    perspektywy  czasu,  muszę  stwierdzić,  iż  konieczność 
wykonywania  nagrań  za  znakomitym  zespołem,  dyrygentem  i 
reżyserem  dźwięku  wymagała  ode  mnie  ogromnej  precyzji 
muzycznej  i  wokalnej.  Tak  zdobyłem  doświadczenia  w 
wykonawstwie  różnych  form muzycznych  (od  J.  S.  Bacha  po  K. 
Pendereckiego).  Było  to  dla  mnie  znakomita  szkołą,  ucząc 
precyzji wykonawstwa  oraz  zrozumienia  różnorodności  stylów  i 
form  muzycznych.  Dla  mnie,  młodego  śpiewaka,  wówczas 
niedoświadczonego  była  to  szkoła  sumienności  wykonawczej  i 
dbałości o  styl  i dykcję. Z  tej nauki korzystałem  całe moje  życie 
zawodowe artysty śpiewaka oraz pedagoga. Pracując w Polskim 
Radio  przez  okres  2  lat  nagrałem  4  pełne  operetki,  4  opery,  2 
oratoria  i  wiele  pieśni  kompozytorów  polskich  i  obcych.  Po 
zakończeniu pracy etatowej moja współpraca z Polskim Radiem 
trwała  do  końca  mojej  kariery  artystycznej.  Prawie  wszystkie 
duże  formy  oratoryjne  były  transmitowane  z  sal  koncertowych 
oraz nagrywane „na żywo”. 
     W  polskim  Radiu  nagrałem  archiwalnie  około  17  oper,  18 
oratoriów  i niezliczoną  ilość pojedynczych   pieśni artystycznych  i 
kilka  cykli. W  sumie  nagrań  archiwalnych  oraz  rejestrowanych 
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„na  żywo”  według  informacji  otrzymanej  obecnie  z  Polskiego 
Radia posiadam około 2 tysięcy godzin. 
     W  podsumowaniu  stwierdzam,  iż  współpraca  adeptów 
studiów  muzycznych  z  dyrygentami,  reżyserami  dźwięku  i 
mikrofonem,  wymagająca  wyjątkowej  precyzji,  dokładności 
wykonawstwa i prawidłowej dykcji jest czynnikiem decydującym i 
ważnym w kształtowaniu młodego artysty śpiewaka. Wyniesione 
z takiej współpracy doświadczenia są bezcenne w kształtowaniu 
osobowości talentów muzycznych.                Kazimierz Pustelak 

 

  Andrzej  Maria  Solczak  (Polskie  Radio) 
ukończył  reżyserię  dźwięku  w  AM w Warszawie  (dypl.  1969). 
Jeszcze w czasie studiów (1968) podjął pracę w Polskim Radiu, w 
Dziale  Realizacji  Małych  Form,  na  stanowisku  realizatora 
dźwięku.  Od  1975  przez  20  lat  dla  radiowej  Redakcji  Nagrań, 
reżyserował nagrania  i rejestrował ważne wydarzenia muzyczne 
w kraju. W 1995 przyjął funkcję kierownika Wydziału Transmisji 
w Dyrekcji Produkcji Radiowej (pełni ją do dziś). Przez pierwsze 7 
lat  pracy  zajmował  się  nagraniami  muzyki  rozrywkowej, 
poszukując  dla  niej  nowych  konwencji  brzmieniowych. 
Wprowadzał  nowe  wówczas  technologie  realizacji  nagrań  tj. 
wieloślad  i  stereofonię.  Współpracował  z  Radiowym  Studiem 
Piosenki,  dokonując  premierowych  nagrań  piosenek wiodących 
wykonawców  z  tego okresu  takich,  jak M. Grechuta,  Ł. Prus, E. 
Bem  z  grupą  Bemibek, M.  Rodowicz,  K.  Prońko,  Skaldowie,  A. 
Zaucha.  Jednocześnie  realizował  sesje  nagraniowe  dla 
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Młodzieżowego Studia Rytm. W wyniku tej współpracy powstało 
wiele  nagrań.  Dla  redakcji  Studio  Jazzowe  Polskiego  Radia 
zarejestrował produkcje czołówki polskich jazzmanów (J. Ptaszyn 
Wróblewski, W. Karolak, Z. Namysłowski, T. Stańko, J. Jarczyk, A. 
Makowicz, U. Dudziak  i M. Urbaniak, NOVI  Singers). Nagrywał 
również  muzykę  filmową,  m.in.  A.  Kurylewicza  do  seriali 
telewizyjnych  Polskie  drogi  i  Lalka.  Po  1975  r.  skupił  się  w 
głównej mierze  na  nagraniach muzyki  poważnej  ‐  kameralnej: 
solistycznej  (W.  Małcużyński,  W.  Wiłkomirska,  A.  Kulka,  R. 
Jabłoński,  K.  Jakowicz,  E.  Chojnacka,  J.  Marchwiński,  T.  Żylis‐
Gara, A. Hiolski, S. Woytowicz, E. Podleś, U. Kryger) i zespołowej 
(m.in.  Kwartet Wilanów,  Kwartet Mistrzów). Współpracował  z 
Polską  Orkiestrą  Kameralną,  Orkiestrą  Polskiego  Radia  w 
Warszawie  i  Orkiestrą  i  Chórem  PR  w  Krakowie,  z  którymi 
dokonał wielu nagrań najwybitniejszych polskich  śpiewaków: H. 
Łukomskiej, K. Szostek‐Radkowej, K. Pustelaka, E. Kossowskiego, 
T. Wojtaszek‐Kubiak, B. Betley‐Sieradzkiej. Pracował z wybitnymi 
dyrygentami  takimi,  jak  J.  Krenz  (m.  in.  Krzesany  W. Kilara, 
nagranie  nagrodzone  na  Trybunie  Kompozytorów  w  1975),  S. 
Wisłocki, J. Kasprzyk, A. Straszyński, J. Maksymiuk, A. Markowski, 
W.  Rowicki,  A.Wicherek.  Dokonywał  rejestracji  i  transmisji 
znaczących  imprez  muzycznych,  jak  I  Festiwal  Muzyki  K. 
Pendereckiego  (Kraków  1979),  festiwale  Warszawska  Jesień, 
festiwale monograficzne w Filharmonii Poznańskiej, chóralne np. 
w  Hajnówce,  Częstochowie,  w  Legnicy  oraz  konkursów,  m.in. 
Pianistycznego  im.  Fryderyka  Chopina,  Wokalnego  im. 
Stanisława  Moniuszki,  Skrzypcowego  im.  Henryka 
Wieniawskiego. Opracowywał przy tym założenia technologiczne 
transmisji z  relacji konkursowych. Ma w  swoim dorobku  szereg 
nagrań  płytowych  m.in.  Pieśni  Moniuszki,  Karłowicza  i 
Szymanowskiego  w  wykonaniu  U.  Kryger  i  K.  Jankowskiej‐ 
Borzykowskiej  ‐  nagroda  Fryderyk  2002,  oraz wspomniane  już: 
Maraton  z  Panem  Tadeuszem  (Live,  album  12‐płytowy), 
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Balladyna  ‐  opera  radiowa,  Pchła  Szachrajka,  Nie‐Boska 
Symfonia.  Wieloletnie  doświadczenia  warsztatowe  Andrzeja 
Solczaka,  związane  z  organizacją  pracy  podczas  realizacji 
dźwiękowych  przekazów  "na  żywo"  różnych  gatunków 
muzycznych,  owocują  obecnie  doskonaleniem metod  działania 
ekip  transmisyjnych  Polskiego  Radia  oraz  projektowaniem 
nowoczesnych  technologii  pracy w  tej  dziedzinie.   Od  kilku  lat 
bierze  udział  w  szkoleniu  dziennikarzy  ,  przygotowuje  ich  do 
pracy  w  cyfrowych  systemach  dźwiękowych  oraz  prowadzi 
warsztaty  realizacyjne  z  dziedziny  techniki  mikrofonowej  w 
różnych  systemach, w  tym  również wielokanałowych. W  2000 
został uhonorowany przez Polskie Radio nagrodą Złoty mikrofon, 
przyznaną  w  dziedzinie  reżyserii  dźwięku  i  wdrażania  nowych 
rozwiązań warsztatowych. 
 

PRZERWA OBIADOWA 13.30– 14.00 

 

14.00 – 14.30 
 Wprowadzenie w zagadnienia fonografii  
– dr hab. Katarzyna Rakowiecka (UMFC); sala koncertowa UMFC 
 

 dr hab. Katarzyna Rakowiecka  
– reżyser muzyczny, adiunkt UMFC 
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 Absolwentka  warszawskiej  AM  w   klasie  prof. K.  Diakon, 
kontynuatorki myśli  estetycznej  i   klasy  fonograficznej  jednego 
z założycieli  Wydziału  Reżyserii  Dźwięku  prof. A.  Karużasa.  Z 
macierzystą Uczelnią związana od 1996 roku; przez wiele lat jako 
asystent w klasie prof. K. Diakon, obecnie  jako adiunkt w klasie 
prof.  W.  Osińskiego  na  Wydziale  Reżyserii  Dźwięku  UMFC 
(specjalność:  Reżyseria  muzyczna).  Prowadzi  także  zajęcia  z 
przedmiotów:  Postprodukcja  nagrań  i  Nagrania  dokumentalne 
(od 2008 r. także w ramach stażu artystycznego, a od 2010 r. w 
ramach wymiany  zagranicznej  Erasmus). W  2010  r. podjęła  się 
prowadzenia  przedmiotów:  Nagrania  muzyki  nowej  dla 
studentów WRD  i  Nagrania muzyki  nowej. Wprowadzenie  dla 
studentów  innych  kierunków  UMFC  w  ramach  nowej 
specjalności  ‐ Multimedia.   Od  1998  r.  jest  członkiem  Katedry 
Reżyserii Muzycznej. W  2010  r.  obroniła  pracę  doktorską. Od 
1995  r.  prowadzi,  przez  10  lat  jako  wspólnik,  a  później 
samodzielnie,  firmę  zajmującą  się usługami  fonograficznymi. W 
połowie  2010  r.  powołała  jako  współzałożyciel  wydawnictwo 
płytowe  –  Sarton  Records.  Nagrała  wiele  płyt,  w  tym  płyt 
doktorskich,  habilitacyjnych,  promocyjnych,  jubileuszowych,  do 
celów  promocyjnych,  dydaktycznych,  komercyjnych  oraz 
koncertów  kameralnych  i  symfonicznych,  dokumentowała 
festiwale  (m.in. Warszawska  Jesień, Od Chopina do Góreckiego, 
Festiwal Muzyki Polskiej)  i  konkursy  (m.in. Konkurs  skrzypcowy 
im.  T.Wrońskiego,  Konkurs  Polskiej  Pieśni  Artystycznej  im. 
E.Kossowskiego).  Ma  za  sobą  doświadczenia  z  zakresu: 
masteringu,  opracowań  materiałów  archiwalnych  (m.in. 
Konferencja  Chopinowska)  i  innych  (m.in.  Biblioteka  Advanced 
Orchestra),  rekonstrukcji dźwięku,  realizacji  spektakli    i warstw 
dźwiękowych.  Brała  udział  m.in.  w  VI  Sympozjum  Reżyserii  i 
Inżynierii Dźwięku  i w VIII  Festiwalu Nauki prowadząc warsztat 
reżyserski.  Za  najistotniejsze  w  nagraniu  uznaje  możliwie 
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najpełniejsze ukazanie wartości zarówno dzieła muzycznego jak i 
jego wykonania poprzez fonograficzne środki wyrazu. 
 
14.30 – 15.30 
Realizacja nagrania studyjnego – warsztaty  
dr hab. Katarzyna Rakowiecka (UMFC); sala koncertowa UMFC 
 
 
15.35 – 16.05  
Pieśń polska dla początkujących i zaawansowanych  
                                                             – technika a interpretacja  
lekcja pokazowa – prof. Jerzy Knetig (UMFC); audyt. im. K. 
Szymanowskiego  
z udziałem:  Rafała Żurka  r. I Średnia Szkoła Muzyczna, Piotra 
Łapińskiego UMFC rok. II mag. I Magdaleny Czarnoty – fortepian 
Konspekt wystąpienia: 

1. Technika wokalna – wprowadzenie 
2. Pieśń polska – dlaczego? 
3. Wrażliwość na słowo – zrozumienie tekstu 
- dla początkujących/ dla zaawansowanych 
4. Teksty pieśni polskich: autorzy, jakość poezji 
5. St. Moniuszko i jego pieśni‐wykonawcy i słuchacze 
6. Możliwości techniczne wykonawcy 
- początkującego/ zaawansowanego 
7. Wrażliwość artystyczna 
- Dynamika, kolorystyka, barwa, miękkość 
8. Kolejne etapy pracy nad pieśnią polską z wykonawcą 

początkującym i zaawansowanym 
- odczytanie muzyki, odczytanie tekstu, analiza partii 

fortepianu, analiza formalna 
9. Zajęcia warsztatowe – pokaz praktyczny 
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prof.  Jerzy Knetig – tenor 
szkołę muzyczną ukończył w Warszawie w 1969 roku a po zdaniu 
matury  studiował  na  Politechnice  Warszawskiej  uzyskując  w 
1973  roku  tytuł magistra  inżyniera.   AM w Krakowie ukończył z 
wyróżnieniem w  klasie  prof. H.  Łazarskiej. W  sezonie  1983/84 
przebywał  na  rocznym  stypendium  rządu  austriackiego  w 
Wyższej  Szkole Muzycznej  w Wiedniu,  gdzie  doskonalił  swoje 
umiejętności  pod  kierunkiem  Kurta  Equiluza. Od  1981  roku 
datuje  się  ścisła  współpraca  artysty  z  FN  w Warszawie,  gdzie 
występował z takimi dyrygentami jak:  
K. Kord,  J. Krenz, A. Wit,  J.  Semkow, W. Rowicki,  S.Wisłocki,  J. 
Salwarowski, H. Czyż, T. Strugała, K. Penderecki. 
Jego  repertuar obejmuje  kilkadziesiąt dzieł operowych  głównie 
W.A.  Mozarta,  110  partii  oratoryjnych  w  tym  obie  Pasje  J.S. 
Bacha oraz około 300 pieśni. Koncertował prawie we wszystkich 
krajach europejskich oraz w Japonii, Izraelu i Libanie. Brał udział 
w wystawieniach operowych w mediolańskiej La Scali  (pod dyr. 
L.Maazela),    w  Opera  Comique  w  Paryżu,  w  Filharmonii  von 
Karajana  w  Berlinie,  w  Theater  an  der  Wien  w  Wiedniu,  w 
Holandii z orkiestrą Concertgebouw. Od 1982  r. współpracuje z 
Operą Krakowską a od 1986 r. jest solistą WOK.  Posiada również 
na swym koncie cały szereg rejestracji radiowych oraz płytowych 
m.in.: archiwalne nagrania wszystkich pieśni I. J. Paderewskiego, 
wszystkich dzieł K. Szymanowskiego /Harnasie – rok 1997/. 
 W 1991 rozpoczął prace dydaktyczną w Warszawskiej AM, gdzie 
prowadzi  klasę  śpiewu  solowego.  Obecnie  pełni  funkcję 
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kierownika  Katedry  Wokalistyki.  W  czerwcu  1998  r.  obronił 
przewód habilitacyjny, obecnie posiada tytuł naukowy profesora 
sztuk  muzycznych  nadany  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polski. Jego studenci są  laureatami wielu nagród na krajowych  i 
zagranicznych konkursach wokalnych. Od 1996 r. uczy śpiewu w 
PSM  II  stopnia  w  Warszawie,  posiadając  tytuł  nauczyciela 
dyplomowanego.  Obecnie  pełni  tam  funkcję  kierownika 
Wydziału  Wokalnego.  Corocznie  realizuje  siłami  uczniów 
pełnospektaklowe  inscenizacje wokalne. Od  2002  r.  organizuje 
cykliczne  Konferencje  Naukowe  poświęcone  kształceniu 
piosenkarzy.  W 2002 r. otrzymał nagrodę Fryderyka za nagranie 
CD duetów rosyjskich kompozytorów wraz z J. Rappe, U. Kryger i 
T. Herbutem. W kwietniu 2002  r. został uhonorowany nagrodą 
rektorską  I  stopnia  za  zasługi  na  polu  dydaktyki wokalnej  oraz 
odznaczony  przez  Prezydenta  RP  złotym  krzyżem  zasługi.  Od 
października  b.r.  pełni  funkcję  dziekana  Wydziału  Wokalnego 
UMFC w Warszawie. 
 
 
16.10 – 16.40  
Pieśń kaszubska. Od ludowości do pieśni artystycznej 
 – dr Aleksandra Kucharska – Szefler (AM Gdańsk); 
 audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
 
      Kultura  regionu  Kaszub wielu  osobom  kojarzy  się  głównie  z 
muzyką  ludową,  folklorem,  zespołami  pieśni  i  tańca.  Dla 
niektórych  nacechowana  jest  pewną  surowością,  nieodmiennie 
związaną z morskim klimatem, podobnie jak chłód i ostry wiatr. 
    Opinia  ta,  choć  tkwi w  niej  część  prawdy,  jest  jednak  nader 
pobieżna, powierzchowna. W swoich rozważaniach postaram się 
wykazać,  że poza pieśnią  ludową  istnieje  także kaszubska pieśń 
artystyczna, oparta na wierszach poetów  regionalnych. Utwory 
te  powstawały  zarówno  w  obrębie  Kaszub,  jak  i  poza  ich 
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granicami. Ukażę  bogactwo  tematów  poruszanych w warstwie 
treściowej  oraz  przedstawię  głównych  przedstawicieli 
poszczególnych gatunków wokalnej muzyki kaszubskiej. 
     Odpowiem  na  pytanie,  na  ile  żywa  i  obecna  jest  w  życiu 
dzisiejszych  Kaszubów  muzyka  powstająca  w  tym  regionie 
dawniej i dziś. Na przykładzie twórczości najwybitniejszego liryka 
ziemi  kaszubskiej  –  Jana  Trepczyka,  ojca  kaszubskiej  muzyki 
regionalnej,  spróbuję  odpowiedzieć  na  pytanie  o  rzeczywisty 
status  mowy  kaszubskiej,  zawarte  w  pieśni  Nie  spiéwyj  pusti 
noce do słów Alojzego Nagla. 

  Aleksandra Kucharska ‐ Szefler 

 dr   Aleksandra Kucharska‐Szefler –  sopran 
Ukończyła  z  wyróżnieniem  AM w  Gdańsku  w  klasie  prof.  H. 
Mickiewiczówny. Jest  laureatką trzech konkursów wokalnych, w 
tym Międzynarodowego Konkursu im. A. Dworzaka w Karlowych 
Warach w 1984  r.  (II miejsce) oraz  I Konkursu  Sztuki Wokalnej 
im.  Ady  Sari w  Nowym  Sączu w  1985  r.  (I miejsce)  Dokonała 
nagrań  z  dziedziny  muzyki  kameralnej,  m.in.  nagrania 
archiwalnego pieśni i ballad S. Moniuszki dla Polskiego Radia. W 
swoim  repertuarze  posiada  partie  operowe,  oratoryjne,  cykle 
kameralne i pieśni oraz utwory muzyki dawnej. W prawykonaniu 
polskim  opery  R.  Schumanna  „Genowefa”  (Gdańsk  1991) 
śpiewała  rolę  tytułową. Od  kilku  lat współpracuje  z muzykami 
kameralistami w trio z waltornią i fortepianem, co zaowocowało 
nagraniem płyty Pieśni koncertowe Romantyzmu z oryginalnymi 
utworami  na  ten  skład.  Propaguje  twórczość  poetów  i 
kompozytorów  kaszubskich,  których  utwory  nagrywała 
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wielokrotnie, w  tym  dla  radia  i  telewizji.  Jest  doktorem  sztuki, 
prowadzi klasę śpiewu solowego w AM w Gdańsku. 
 
16.45 – 17.40  
 
 Szymanowskiego ścieżki nocy  
–  prof. M. Tomaszewski (AM Kraków);  
audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
 

 prof. Mieczysław Tomaszewski,  
polski muzykolog  i edytor. Profesor AM w Krakowie, kierownik 
Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. 
Reprezentuje muzykologię zorientowaną humanistycznie. Studia 
muzykologiczne  odbył  u  S.  Łobaczewskiej  na  Uniwersytecie 
Jagiellońskim  (1954‐59);  doktoryzował  się  na  Uniwersytecie 
Adama  Mickiewicza  na  podstawie  rozprawy  Twórczość 
F.Chopina i jej recepcja (1984).  
Od  1952  pracował  w  PWM  w  Krakowie  (od  1954  redaktor 
naczelny, 1965‐88 dyrektor). 1960‐66 wykładał teorię  i estetykę 
muzyczną  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Od  1959  był 
wykładowcą  w  PWSM w  Krakowie  (od  1971  docent,  od  1989 
profesor); 1966‐86  kierował  założonym  przez  siebie 
Podyplomowym  Studium  Edytorstwa  Muzycznego,  od  1967 
Katedrą  Edytorstwa  Muzycznego,  1976‐86  Zespołem  Analizy  i 
Interpretacji Muzyki. 
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 1982‐85  był  członkiem  Rady  Głównej  Szkolnictwa  Wyższego. 
Redagował liczne serie edytorskie, m.in. Documenta Chopiniana, 
Biblioteka  Chopinowska,  Biblioteka  Małych  Partytur,  Musica 
Viva.  Opublikował  prace  z  zakresu  ontologii,  analizy  i 
interpretacji  dzieła  muzycznego,  relacji  słowo‐muzyka,  teorii  i 
historii pieśni oraz  chopinologii. Prowadził  Spotkania Muzyczne 
w Baranowie, przewodniczył Radzie Naukowej Towarzystwa  im. 
F.Chopina i Międzynarodowym Sympozjom Chopinologicznym w 
Warszawie. Obecnie działa w Polskiej Akademii Chopinowskiej. 
Jest  członkiem Rady Programowej NIFC. Prowadzi badania nad 
muzyką  czasów  romantyzmu  i  nad  romantyzującym  nurtem 
polskiej  muzyki  współczesnej,  nad  teorią  pieśni  europejskiej  i 
pokrewieństwem  sztuk.  Centrum  jego zainteresowań  stanowi 
twórczość  F. Chopina. Oprócz chopinologicznych  prac 
naukowych  –  których zwieńczeniem  jest  bezprecedensowa  i 
obszerna  synteza  Chopin:  człowiek,  dzieło,  rezonans  (Poznań 
1998)  –  M.  Tomaszewski  jest  także  autorem  poświęconych 
kompozytorowi  książek  popularnonaukowych  oraz  audycji 
radiowych. M.  Tomaszewski  wygłaszał  wykłady,  odczyty  i 
referaty  dotyczące  twórczości  kompozytora  i  muzyki  polskiej 
m.in.  w:  Paryżu,  Dijon,  La  Chatre  (Nohant),  Valldemosie, 
Mariańskich  Łaźniach,  Wiedniu,  Grazu,  Gamming,  Dreźnie, 
Lipsku,  Hamburgu,  Essen,  Dusseldorfie,  Chemnitz,  Aarchus, 
Wilnie,  Bratysławie,  Londynie  i  Nowym  Jorku.  Pod  redakcją 
naukową M.  Tomaszewskiego  ukazało  się  14  tomów  Biblioteki 
Chopinowskiej  (1959‐1986)  oraz  5  tomów  serii  Documenta 
Chopiniana  (1970‐1990).  Obecnie  współredaguje  Rocznik 
Chopinowski  i  Chopin  Studies.  Z  dokonań  nietypowych  trzeba 
wymienić: dokumentalny  film biograficzny Chopin  (TVP  2/Arte, 
1997),  cykl  44  audycji  radiowych  pt.  Fryderyka  Chopina Dzieła 
Wszystkie  (PR 2, 1999/2000) oraz pierwszy na  świecie  leksykon 
multimedialny  poświęcony  jednemu  kompozytorowi:  Fryderyk 
Chopin. Życie twórcy (w. I : 1990, w. nowa: 2000).  
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Prof. Tomaszewski jest autorem wielu książek o F. Chopinie: 
Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia. Kraków 1959  
Pieśni Fryderyka Chopina. Zarys monograficzny. 1960 (nie wydana)  
Chopin. Diariusz par image. (współautor strony ikonograficznej: B. 
Weber). Również w jęz. ang. i niem. Kraków‐Warszawa 1990  
Muzyka Chopina na nowo odczytana. Kraków 1996  
Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1998 ; 2.wyd. Kraków 2005 
Frederic Chopin und seine Zeit. Laaber 1999 
Chopin i George Sand. Kraków WL 2003 

Z kilkudziesięciu tekstów o kompozytorze (publikowanych w 7 
językach) szczególniejsze znaczenie posiadają studia: 
Filiacje twórczości pieśniarskiej Chopina z polską pieśnią ludową, 
popularną i artystyczną. (1961)  
Uwagi o ewolucji stylu Chopina. (1979) 
Chopin Fryderyk Franciszek. Hasło w t.2 Encyklopedii Muz. PWM (1985)  

Z badań nad rezonansem muzyki Chopina:  
Chopin, Kurpiński i pieśń powszechna.(1999) 
Chopin w kręgu wartości. (2002) 
Fryderyka Chopina stosunek do wiary. (2003) 

 W  r.  1999  prof.  Mieczysław  Tomaszewski  otrzymał  nagrodę 
Fundacji Nauki Polskiej oraz nagrodę wydawców  im. J. Długosza 
za  monografię  Chopin.  Człowiek,  dzieło,  rezonans.  W  r.  2000 
został  wyróżniony  przez  Międzynarodową  Fundację  im. 
Fryderyka  Chopina:  "(...)  za  całokształt  badań  nad  dziełem  i 
postacią  Fryderyka  Chopina,  a  w  szczególności  za  pracę    « 
Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans » (...)"  
(http://pl.chopin.nifc.pl) 
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17.45 – 17.55 
O  wieloaspektowości  kształcenia  dzieci  w  chórze  chłopięcym 
słów kilka – prof. Krzysztof Kusiel – Moroz (UMFC); 
 audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 

Prowadzony  przeze  mnie  chór  chłopięcy  jest 
spadkobiercą  blisko  1500  letniej  tradycji  chórów  chłopięcych w 
Europie. Od XI wieku, kiedy  to powstał Chór Katedry w Exter w 
Anglii  można  rozróżnić  2  sposoby  konstrukcji  tego  rodzaju 
zespołów: w  tradycji  anglosaskiej  głosami  chłopięcymi  obsadza 
się  wyłącznie  najwyższe  partie  kompozycji  muzycznych  (tzw. 
discantus),  powierzając  wszystkie  niższe  głosy  (również  altus) 
obsadzie męskiej; w wywodzącej  się  z  austriackiego  St.  Florian 
tradycji  krajów  niemieckojęzycznych  chłopcy  wykonują  także 
partię  głosu  altowego,  co  daje  możliwość  wykonywania 
repertuaru przeznaczonego  tak na  chóry głosów  równych  (SSA) 
jak  i na głosy mieszane  (SATB). Wszystkie działające w naszym 
kraju  chóry  należą  do  tego  drugiego  rodzaju,  a  więc  także 
działający  przy  UMFC  Warszawski  Chór  Chłopięcy  i  Męski. 
Muzyka  polska  stanowi  ponad  połowę  wykonywanego  przez 
Chór  repertuaru.  Także        9  z  18  płyt  CD  z  nagraniami  w 
wykonaniu Zespołu stanowią dzieła kompozytorów polskich. Jest 
to  ściśle  związane  z  etosem wychowania  dzieci  i młodzieży  po 
przez  kontakt  ze  sztuką  realizowanym  w  prowadzonych  przez 
Chór  programach  edukacji  artystycznej.  Elementem  tych 
programów  jest  m.in.  poznawanie  dzieł  naszych  narodowych 
kompozytorów,  ale  także  pieśni,  które  były  świadkami  polskiej 
historii,  wspierały  walczących  o  polska  tożsamość  narodową  i 
które  powinny  stale  egzystować  w  naszej  kulturowej 
świadomości.  Niezmiernie  istotne  jest  także  stworzenie  w 
młodych artystach poczucia zespołowości, wspólnego budowania 
dzieła  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  indywidualnej 
aktywności.  Pomaga  w  tym  wyraźnie  zachęcanie  do  postaw 
koleżeńskich, opieka  i pomoc w opanowaniu repertuaru bardziej 



34 
 

doświadczonych  śpiewaków nad  ich młodszymi kolegami,   m.in. 
dzięki  czemu  udało  się  nam  całkowicie wyeliminować  znane  z 
wielu placówek szkolno‐wychowawczych zjawisko tzw. „fali”. 

Z powyższego wynika,  iż kształcenie dzieci  śpiewających 
w  chórze  chłopięcym  nie  powinno  ograniczać  się  do  jedynie 
instrumentalnego  przyswojenia  umiejętności  wokalnych,  ale 
musi  być  przede  wszystkim  kształtowaniem  charakterów  w 
aspekcie  ich  aktywności  społecznej,  świadomości  dziedzictwa 
kulturowego, w poczuciu zespołowego tworzenia rzeczy ważnych 
nie tylko dla samych siebie, ale także – a może przede wszystkim 
–  dla  polskiej  kultury  muzycznej,  którą  reprezentują  przed 
publicznością niemal całego świata.  

Ta  świadomość  ‐ oczywiście przekazywana zrozumiałym 
dla dzieci  językiem  ‐   przekłada się na  indywidualną aktywność, 
zaangażowanie w  realizację  zadań  artystycznych,  ale  także  na 
odpowiedzialność za realizację własnym głosem partii wokalnych 
wykonywanego  repertuaru.  Kształcenie  stricte  wokalne  jest 
realizowane  od  pierwszych  zajęć  na  najniższym  poziomie 
edukacji muzycznej  dla  dzieci  7‐8‐mio  letnich. Realizowane  jest 
tak w formie  indywidualnych  lekcji śpiewu  jak  i opieki wokalisty 
nad ujednoliceniem wokalnym brzmienia w ramach jednej grupy 
głosowej. Stopniowo, w miarę dalszego nauczania na kolejnych 
poziomach opiekun – wokalista pracuje nad rozszerzaniem skali 
głosu  dziecka,  oraz  podnoszeniem  (przybliżaniem)  pozycji 
wokalnej.  Stopniowo  mały  śpiewak  poznaje  sposoby 
prawidłowego  i  świadomego  używania  oddechu,  kształtowania 
samogłosek  i  możliwości  korzystania  z  rejestrów  głosu  przy 
priorytetowym wykorzystaniu rejestru głowy. Ten przedstawiony 
skrótowo  (a  trwający  2  lata)  program  kształcenia  pozwala  na 
wokalne  przygotowanie  chłopców  do  uczestnictwa  w  pracach 
Chóru,  które  rozpoczynają w wieku  9‐10  lat. Nabyte wcześniej 
umiejętności  oraz  dalsza  praca  pod  stałą  opieką  pedagoga  – 
wokalisty  pozwalają  wykonywać  z  powodzeniem  nawet 
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najtrudniejsze wokalnie dzieła, bez obawy o uszkodzenie aparatu 
głosowego,  ale  także  bez  dyskomfortu  znanego  nawet 
doświadczonym  śpiewakom  w  przypadku  realizacji  cięższych 
wokalnie  partii.  Dowodem  na  skuteczność  obranej  przez  nas 
metody są z sukcesem wykonywane w wielu krajach świata     (a 
także  zarejestrowane  na  płytach)  partie  głosów  chłopięcych w 
dziełach Krzysztofa Pendereckiego, Pawła Mykietyna czy Georga 
Crumba.  Dowodem  mogą  także  być  wykonywane  z 
powodzeniem  przez Chór  dzieła  kompozytorów  romantycznych, 
repertuar  po  który  nie  często  sięgają  inne,  nawet  najbardziej 
znane  chóry  chłopięce. Pieśń  polska,  która  w  repertuarze 
Warszawskiego  Chóru  Chłopięcego  zajmuje  ważne  miejsce 
stanowi także element programu kształcenia. Z jednej strony jest 
to  kontakt  z  językiem polskim w  śpiewie  i wynikającymi  z  tego 
znanymi wszystkim śpiewakom trudnościami, a z drugiej stanowi 
znakomity  punkt  wyjścia  do  kształtowania  postaw 
patriotycznych  opartych  na  znajomości  polskiej  historii  i 
polskiego dążenia do niepodległości w latach 1791‐1918. Wierzę 
głęboko,  iż  sukcesy  jakie  Chór  odnosi  na  niwie  muzycznej  są 
wynikiem  wielotorowości  naszego  procesu  edukacji  i 
wychowania  dzieci  i młodzieży;  procesu,  w  którym  kształcenie 
wokalne nie  jest  celem a  jedynie  środkiem do osiągnięcia  celu, 
którym  jest  jak najlepsza  służba polskiej muzyce  i narodowemu 
dziedzictwu kulturowemu.                        Krzysztof Kusiel – Moroz 
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 prof. Krzysztof Kusiel‐Moroz 
ukończył studia dyrygentury symfoniczno‐operowej w warszaw‐
skiej AM  im.  Fryderyka  Chopina w  roku  1990 w  klasie  prof.  S. 
Wisłockiego. Studiował  także dyrygenturę chóralną pod kierun‐
kiem R. Zimaka. Od ukończenia  studiów  jest  związany  z macie‐
rzystą uczelnią jako pedagog dyrygowania i dyrygent Chóru Mie‐
szanego  AMFC. K.  Kusiel‐Moroz  prowadzi  szeroką  działalność 
dyrygencką.  Dyrygował  polskimi  orkiestrami  filharmonicznymi: 
Narodową w Warszawie, Opolską, Bydgoską, Białostocką, a także 
Orkiestrą  Sinfonia Varsovia. Czterokrotnie występował na Mię‐
dzynarodowym  Festiwalu  Wratislavia  Cantans.  Koncertował 
także  za granicą, m.in. w Niemczech  (Darmstadt, Passau, Ham‐
burg,  Brema,  Oldenburg),  Krajach  Beneluxu  (Haga,  Antwerpia, 
Gouda,  Luksemburg),  a  także we  Francji,  na  Litwie,  Łotwie, w 
Norwegii,  a  poza  Europą  w  Japonii  (Tokio,  Osaka,  Hiroshima, 
Nagasaki, Fukuoka  i  in.)  i Stanach Zjednoczonych. Wiele z wyżej 
wymienionych  koncertów  było  transmitowanych  przez  stacje 
radiowe i telewizyjne. K. Kusiel‐Moroz jest dyrektorem Warszaw‐
skiego Chóru Chłopięcego  i Męskiego przy Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina, z którym przygotował i dyrygował osobi‐
ście wiele dzieł oratoryjnych  i  chóralnych. Dokonał  także  z  tym 
zespołem licznych rejestracji fonograficznych.     
(http://www.chopin.edu.pl) 
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18.00 –  18.25 
Poldowski ‐ mistrzyni liryki wokalnej początku XX wieku 
 –  prof. Małgorzata Marczewska (UMFC);  
audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
 
     POLDOWSKI (1879 ‐ 1932)  – nazwisko to długie lata niewiele 
mówiło  polskim melomanom.  Nawet  tym    spośród   muzyków  
polskich,  którzy  interesowali  się  spuścizną  po   Wieniawskim  i 
dziejami  jego  rodziny. Była  najmłodszą  córką  Henryka 
Wieniawskiego,  ale  ojciec  zmarł,  gdy miała  niespełna  rok.  Nie 
kierował więc jej losem, sama postanowiła się poświęcić muzyce. 
Pisano, że jest jedną z najlepszych kompozytorek swej epoki. 
     Dziś  z  zapomnienia próbują  ją wydobyć  specjaliści  i  fanatycy 
zauroczeni pięknem  jej pieśni.  Jej  talent kompozytorski doceniła 
też Mary Hoyt Wyborg, publikując trzy artykuły na łamach „Arts 
and Decoration”.  Stwierdziła w  nich,  że osobowość artystyczną 
Wieniawskiej  cechuje  umiejętność  kreowania  subtelnych 
nastrojów,  wrażliwość  muzyczna  i  głębokie  wyczucie  poezji. 
Francuski  krytyk Georges  Jean Aubry napisał o Wieniawskiej w 
1932  r.,  że  to  jedna  z  najlepszych  twórców  pieśni  i 
najwybitniejsza kompozytorka epoki. Potrafiła znakomicie wczuć 
się  w  klimat  poezji  Verlaine'a,  do  tego  dołączyła  wnikliwą 
znajomość  francuskiego  impresjonizmu  (mówiono  o niej,  iż  jest 
"duchową córką" Debussy'ego), a co najważniejsze  ‐ zachowała 
indywidualność  i własny  styl.  Prawykonanie w  Polsce  utworów 
najmłodszej córki Wieniawskiego odbyło się dopiero pięćdziesiąt 
sześć lat po śmierci kompozytorki. Było to podczas XXIII Festiwalu 
– Dni Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, gdzie polscy 
wykonawcy zaprezentowali utwory fortepianowe, skrzypcowe, a 
przede  wszystkim  pieśni  w  znakomitej  interpretacji  Henryki 
Januszewskiej.   Pokłosiem tamtego koncertu  jest płyta "Polskich 
Nagrań",  wydana  w  1991  r.,  ale  dziś  jest  ona  całkowicie 
niedostępna.                                            Małgorzata Marczewska 
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 prof. Małgorzata Marczewska 
 Absolwentka AM im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w latach 
1984‐88 solistka Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu, 1987‐90 
WOK,  współpracowała  z  TW  w  Warszawie,  koncertowała  w 
Polsce, Niemczech,  Japonii, Czechosłowacji, propagując muzykę 
polską,  wokalną  lirykę  francuską,  a  przede  wszystkim muzykę 
operową. W swoim dorobku ma m.  in. Tatianę  (P. Czajkowski – 
E. Oniegin), Mimi  (G.Puccini  ‐  Cyganeria), Halkę  (S.Moniuszko‐
Halka),  Nellę  (G.Puccini‐Gianni  Schicchi),  Dziecko  (M.Ravel  ‐ 
Dziecko i czary), Lolę (P. Mascagni‐Rycerskość wieśniacza), Idę (J. 
Strauss‐Zemsta  Nietoperza),  Stefana  (St.Duniecki  ‐  Paziowie 
królowej  Marysieńki)  i  inne.  Aktualna  działalność  artystyczna 
koncentruje się na formach związanych z syntezą sztuk: muzyki, 
malarstwa i poezji (ostatnie koncerty w Katowicach i  Warszawie  
(Le  Salon de  La Bohème),  Stalowej Woli, w Niemczech  (Polskie 
Nastroje).   Od  1985  roku  prowadzi  działalność  dydaktyczną, 
którą  zapoczątkował  3‐letni  okres  pracy w  Państwowej  Szkole 
Muzycznej  II  st. w  Zabrzu.   Obecnie  jest  profesorem UMFC w 
Warszawie,  gdzie  prowadzi  klasę wokalną  i wykłada metodykę 
nauczania  śpiewu.  Aktualnie  pełni  funkcję  Kierownika  Katedry 
Wokalistyki.  Wśród  jej  uczniów  znalazły  się  takie  znakomite 
śpiewaczki  młodszego  pokolenia  jak:  M.  Idzik  ‐  mezzosopran 
(współpracuje  z  TW  ‐ ON w Warszawie,  koncertuje m.in  z W. 
Ochmanem, A. Bocellim, w kraju  i  za granicą), A. Mikołajczyk  ‐ 
Niewiedział ‐ sopran (specjalistka z zakresu muzyki dawnej) oraz 
I.  Sobotka  –  sopran (laureatka  wielu  znaczących  konkursów 
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międzynarodowych, koncertująca na estradach Europy, Ameryki, 
Azji).  Animatorka  wielu  wydarzeń  medialnych,  aukcji  sztuki, 
aukcji  na  cele  charytatywne,  promotorka  młodych  talentów, 
propagatorka  idei  wychowania  przez  sztukę.  Wielokrotnie 
nagradzana  nagrodami  edukacyjnymi,  środowiskowymi  oraz 
okolicznościowymi. 
Zapraszamy: 
Prof.  M.  Marczewska  przygotowała  specjalny  koncert (Pieśń 
polska  do  tekstów  polskojęzycznych),  który  odbędzie  się 
14.11.2011  godz.  19.00 w  Sali  koncertowej  UMFC, 
przygotowany przy współpracy z Międzywydziałowym Studium 
Pieśni  przedstawiający  twórczość  wokalną  Poldowski,  A. 
Tansmana,  K.  Szymanowskiego,  R.  Koczalskiego,  I.  J. 
Paderewskiego, P. Mykietyna 
 
18.30 – 18.50  
Współczesne a nieznane – autorski katalog  cykli pieśni 
kompozytorów UMFC  – ad dr hab. Jolanta Janucik (UMFC); 
audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 

Autorski  katalog  cykli  pieśni  współczesnych  kompozytorów 
autorstwa  Jolanty  Janucik  to  praca  ,  stanowiąca  rezultat 
poszukiwań  programowych  w  celach  dydaktycznych. Brak 
informacji o twórczości pieśniarskiej współczesnych kompozytorów 
skłonił  J.  Janucik  do  opracowania  zagadnienia  i  stworzenia 
brakującego  katalogu,    zestawiającego   współczesne  cykle  pieśni 
kompozytorów  warszawskich,  związanych  z  uczelnią  od  czasu 
przemianowania jej na Akademię Muzyczną, czyli od r. 1972.  
Podstawowe  źródła  informacji   zamieszczonych  w  katalogach 
stanowią:  bezpośrednie  kontakty  z  kompozytorami  żyjącymi; 
zasoby biblioteki, fonoteki, partytury i prawykonania, znajdujące 
się w posiadaniu Związku Kompozytorów Polskich, www. Polmic 
/  strona  informacyjna ZKP/; Almanach kompozytorów AMiFC w 
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Warszawie;  materiały,  znajdujące  się  w  posiadaniu  CBN; 
materiały, udostępnione przez Archiwum Osobowe UMFC 

 

 dr hab.  Jolanta Janucik  

śpiewaczka,  pedagog  i  dydaktyk  wokalistyki  solowej. 
Prowadzona  przez  nią  klasa  śpiewu  na  Uniwersytecie 
Muzycznym  Fryderyka  Chopina  cieszy  się  ogromną 
popularnością wśród  studentów,  a  koncerty  jej  podopiecznych 
są ważnymi  i  cenionymi wydarzeniami  nie  tylko w  środowisku 
muzycznym.  Wielu  jej  wychowanków  zostało  laureatami 
prestiżowych konkursów i festiwali dla młodych śpiewaków. Jako 
uznany  autorytet  międzynarodowy  prowadzi  kursy  wokalne  i 
master classes we Włoszech, Francji, Korei Południowej oraz na 
Ukrainie.  Obok  działalności  dydaktycznej  zajmuje  się  również 
działalnością  artystyczną.  Ma  w  dorobku  cztery  płyty  solowe 
oraz wiele nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. 
Za  swoje  osiągnięcia  otrzymała Nagrodę  Rektora UMFC  (2007) 
oraz odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011). 

 
19.00 – 19.30  
 Piosenka jazzowa  
–  dr Anna Serafińska (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza); 
audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
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      Wiele  spośród  osób,  które  nie miały  nigdy wcześniej  okazji 
analizować  ogólnomuzycznych  zasad,  obowiązujących  w  jazzie 
może  nie  potrafić  wyróżnić  podstawowych  cech 
charakterystycznych dla tego gatunku. 
      Niniejszy wykład stanowi próbę usystematyzowania pewnych 
ogólnych  prawideł  w  kontekście  bardzo  szerokiego  wachlarza 
możliwości,  wynikających  ze  swobody  w  podejściu  do  materii 
muzycznej w  jazzie,  a  przede wszystkim  zawiera  informacje w 
jakim  zakresie  wokalistyka  jazzowa  może  i  powinna  z  takich 
reguł  korzystać  –  od  cech  stylu,  poprzez  interpretację,  aż  po 
samą technikę pracy głosem.                                Anna Serafińska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr Anna Serafińska 
 

Absolwentka  klasy  skrzypiec  katowickiego  liceum muzycznego, 
gdzie  uczyła  się  również  dyrygentury;  absolwentka  Wydziału 
Jazzu  i  Muzyki  Rozrywkowej  AM  w  Katowicach  ‐  od  X.  1997 
asystentka, potem adiunkt w klasie  śpiewu na  tymże Wydziale; 
w  I.  2004  jako  pierwsza  w  Polsce  obroniła  tytuł  doktora  w 
dziedzinie  śpiewu  rozrywkowego;  od  X.  2008  adiunkt  na 
wydziale  Aktorskim  Akademii  Teatralnej  w  Warszawie.    Jest 
laureatką  licznych  nagród,  wyróżnień  i  stypendiów  ‐  m.  in.  I 
nagrody  na  Międzynarodowych  Spotkaniach  Wokalistów 
Jazzowych  Zamość  ’94  ‐  na  swym  koncie    ma  współpracę  z 
większością znakomitości polskiej sceny  jazzowej. Wiosną 2000. 



42 
 

roku  czytelnicy  Jazz  Forum  przyznali  jej  tytuł  Nowej  Nadziei 
Polskiego  Jazzu  za  rok 1999.   W   2004  zdobyła  I nagrodę oraz 
nagrodę  publiczności  na  prestiżowym,  międzynarodowym 
konkursie  dla wokalistów  jazzowych  w  ramach Montreux  Jazz 
Festiwal, w VII. 2006 zdobyła tytuł Lady Summertime (grand prix 
i  nagrodę  publiczności)  podczas  międzynarodowego  konkursu 
wokalistów  jazzowych w  Hammenlinie  (Finlandia). Zajmuje  się 
wszystkimi odcieniami wokalistyki jazzowej i jej pokrewnymi ‐ od 
standardów w  ich klasycznym brzmieniu po nowoczesne  formy 
(funk, soul).  W swym dorobku ma cztery solowe płyty. Pierwsza 
to album Nieobecni nagrany do tekstów Jonasza Kofty z muzyką 
Janusza  Strobla  i  Zbigniewa  Jaremko  (1997  Polygram  Polska), 
druga  to  płyta  autorska  Melodies  (1999  Sony  Music  Polska). 
Trzecia płyta  ‐ Ciepło Zimno  (2004 PR/Zair), do tekstów m.in. P. 
Sokołowskiego  i  F.  Łobodzińskiego.  Autorem  muzyki  i 
producentem  jest T.Gąssowski  ‐ autor muzyki  i współproducent 
filmów  Zmruż  oczy,  Sztuczki;  ostatni  album  to  Gadu  Gadu  do 
tekstów  A.  Osieckiej  (2006  EMI  Music  Poland). Artystkę 
gościnnie  można  również  usłyszeć  na  wielu  płytach  innych 
wykonawców.  Doświadczenie sceniczne A. Serafińskiej to udział 
w  licznych  koncertach  ‐  od występów  klubowych,  po  udział w 
renomowanych  festiwalach w Polsce  i  za granicą,  takich  jak m. 
in.:  Jazz  Jamboree  Festival,  JVC  Jazz  Festival,  Festival  Tal‐
Kanzunetta Maltija, Kaunas Jazz,   Jazz Bez  in Lvov’, Trytone Jazz 
Festival  in  Netherlands,  Montreux  Jazz  Festival,  IAJE  Annual 
Conference  USA.  Wśród  krajów  w  których  wokalistka 
koncertowała znalazły się między innymi:  Litwa, Włochy, Malta, 
Egipt, Luxemburg, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Ukraina, Anglia, 
Finlandia, Szwecja, Turcja i USA.  Z tą samą pasją, z jaką śpiewa, 
prowadzi także działalność dydaktyczną. Oprócz stałych zajęć ze 
studentami,  bierze  udział  w  licznych  warsztatach.  Pracowała 
między innymi w słynnym już dziś spektaklu Piotruś Pan w reż. J. 
Józefowicza,  gdzie  sprawowała  pieczę  nad  przygotowaniem 
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wokalnym  dzieci  obsadzonych  w  głównych  rolach,  sama 
wykonując  też  jedną  z  ról  na  scenie.  W  2005  roku  została 
zaproszona do udziału w  IV edycji  telewizyjnego show  Idol  jako 
konsultant wokalny  finalistów, w  latach 2007‐2008 pełniła  rolę 
trenera wokalnego gwiazd w innym telewizyjnym show – Jak Oni 
Śpiewają. Prowadzi  również  liczne warsztaty wokalne w kraju  i 
za  granicą.  Od  2008  roku  występuje  w  popularnym  spektaklu 
teatralnym Śpiewając Jazz z C. Moreno  ‐ legenda swingu i babcia 
A.  Serafińskiej  ‐  i  M.  Zakościelnym,  bierze  także  udział  w 
projekcie  Rock  Loves  Chopin  przygotowanym  w  hołdzie 
kompozytorowi  F.  Chopinowi. Na  co  dzień  A.  Serafińska 
prowadzi  własny  zespół  Anna  Serafińska  Groove  Machine,  z 
którym  obecnie  pracuje  nad  swoją  najnowszą  płytą.  Skład 
zespołu Groove Machine:   A.  Serafińska    ‐  vocal  / R.  Stępień – 
keyboards /  M.Barański – bass guitar / A. Lipiński – drums /   A. 
Karamon, O. Nowak – backing vocals. 
 
 
 
 
 

12 listopada 2011 

10.00 – 10.30  
Ucho ludzkie  
–  odbiór  koncertu  w  sali  przystosowanej  akustycznie  a 
wrażenia  słuchowe,    powstające  przy  odtwarzaniu  nagrania 
(głośniki, słuchawki, format mp3)   
–  prof.  dr  hab.  n. med.  Henryk  Skarżyński,  dr  n. med.  Joanna 
Ratyńska, audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
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 Prof. dr hab. n.med. Henryk Skarżyński 

 jest  otorynolaryngochirurgiem,  audiologiem  i  foniatrą, 
założycielem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w 
Warszawie oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie Audiologii 
i  Foniatrii.  W  2002  Prof.  H.  Skarżyński  został  Kierownikiem 
Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC w Warszawie.  Jest autorem i 
współautorem ponad 1000 prac naukowych opublikowanych w 
kraju  i  za  granicą.  Należy  do  wielu  prestiżowych  towarzystw 
naukowych,  w  tym  Collegium  Oto‐Rhino‐Laryngologicum 
Amicitiae  Sacrum.    Jest  członkiem  założycielem  European 
Academy  of  Otology  and  Neuro‐Otology,  należy  do  American 
Academy  of  Audiology,  American  Otological  Society,  jest 
członkiem  honorowym  Słowackiego  Towarzystwa 
Otolaryngologii  i  Chirurgii  Głowy  i  Szyi  oraz  profesorem 
honorowym  Wydziału  Audiologii  i  Logopedii  Brigham  Young 
University w  Provo  (Utah, USA). Prof.  Skarżyński  zdobył  liczne 
nagrody  naukowe,  w  tym  czterokrotnie  Nagrodę  I  Stopnia 
Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
zdrowia  oraz  I  Nagrodę  Prezesa  Rady  Ministrów  za  wybitne 
krajowe  osiągnięcie  naukowo‐techniczne.  Został  uhonorowany 
Krzyżem  Oficerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski.  Jest  laureatem 
prestiżowego  medalu  Gloria  Medicinae  przyznanego  przez 
Polskie  Towarzystwo  Lekarskie.  Jego  wdrożenia  naukowo‐
techniczne  i  medyczne  zdobyły  wiele  nagród  podczas 
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międzynarodowych  salonów wynalazczości w Paryżu, Genewie, 
Norymberdze, Brukseli oraz w Sztokholmie. 
 W  1992  r.  prof.  H.  Skarżyński  opracował  i  wdrożył  po  raz 
pierwszy  w  Polsce  program  leczenia  całkowitej  głuchoty  za 
pomocą implantów ślimakowych a w 1998 r. program implantów 
wszczepianych  do  pnia  mózgu.  W  2002  r.  przeprowadził  z 
powodzeniem pierwszą w  świecie operację  leczenia  częściowej 
głuchoty u osoby dorosłej za pomocą implantu ślimakowego, od 
2005  przeprowadza  takie  operacje  także  u  dzieci.  W  2003  r. 
wdrożył  w  Polsce,  jako  pierwszym  kraju  Europy  Środkowo‐
Wschodniej,  metodę  leczenia  niedosłuchu    przy  pomocy 
implantów  ucha  środkowego. W  2006  r.  opracował  i  wdrożył 
nowe  zastosowanie  implantu  ucha  środkowego  typu  Vibrant 
Soundbridge umieszczanego w niszy okienka okrągłego. W 1995 
r.  wprowadził  w  Polsce  program  wczesnego  wykrywania  wad 
słuchu  u  noworodków  i  niemowląt.  Inne  znaczące  wdrożenia 
obejmowały  oryginalny  w  skali  światowej  program 
powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez Internet oraz 
system  zdalnego  dopasowywania  parametrów  implantów 
ślimakowych. 

 

10.35 – 11.05 
Słuchając  śpiewu  ….  –  wewnętrzne  odczucia    wykonawcy  a 
odbiór  zapisu  dźwiękowego  –  dr  Barbara  Okoń  –  Makowska 
(UMFC); audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 

      Tematem  wystąpienia  będzie  propozycja  całościowego 
spojrzenia na śpiew i jego percepcję, jako na proces komunikacji 
międzyludzkiej. Rozważanie zjawisk zachodzących w trakcie tego 
procesu,  próba  analizy  tego,  co  dzieje  się  na  wszystkich  jego 
etapach,  powinno  ułatwić  zrozumienie  wielu  szczegółowych 
zagadnień związanych z  tak pozornie odległymi dziedzinami  jak 
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emisja  głosu,  akustyka  pomieszczeń,  technologie  zapisu  i 
przesyłania dźwięku, a także psychoakustyka.  
     Przyjęcie  założenia,  że  celem  artysty‐wokalisty  jest 
przekazanie  słuchaczowi  różnorodnych  treści  zawartych  w 
śpiewie  w  najdoskonalszej  możliwie  formie,    usprawiedliwia 
spojrzenie na sprawy wokalistyki z punktu widzenia – a właściwie 
słyszenia – odbiorcy. Okolicznością  łagodzącą niech będzie  fakt, 
że autorka jest wielką admiratorką sztuki pieśni.  

                                                           Barbara  Okoń - Makowska  

  Barbara  Okoń‐Makowska  –  doktor  sztuki, 
adiunkt  w  Katedrze  Akustyki  Muzycznej  Wydziału  Reżyserii 
Dźwięku  UMFC,  współtwórczyni  przedmiotu  Solfeż  barwy, 
długoletni  reżyser  dźwięku  w  Studiu  Eksperymentalnym 
Polskiego Radia, specjalistka od nietypowych przedsięwzięć (nie 
tylko) artystycznych. 
 
 
11.10 – 11.40  
Niekonwencjonalne sposoby wykorzystania głosu ludzkiego we 
współczesnych  technikach  chóralnych  – prof. Violetta Bielecka 
(UMFC – Filia Białystok); audytorium im. K. Szymanowskiego  
 
1. Nowatorskie założenia kompozytorskie XX wieku 
     a) dodekafonia  b) serializm  c)  aleatoryzm 
2.  Luigi Nono    Il  canto  sospeso  [  omówienie  kantaty,  przykład 
zapisu partytury oraz zapisu CD – wyk. Orkiestra FN  i Chór OiFP 
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w Białymstoku, 24 września 2011 roku Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień]  
3.  Giacinto  Francesco  Maria  Scelsi    Uaxutum  [  omówienie 
kantaty,  przykład  zapisu  partytury  oraz  zapisu  CD  –  wyk. 
Orkiestra  FN  i  Chór  OiFP  w  Białymstoku,  wrzesień  2009  roku 
Międzynarodowy  Festiwal  Muzyki  Współczesnej  Warszawska  
Jesień] 
4.  Krzysztof  Penderecki    Siedem  Bram  Jerozolimy  [  pokaz 
fragmentu  DVD  z  koncertu  Jubileuszowego  w  75.  rocznicę 
urodzin Maestro Krzysztofa Pendereckiego, Teatr Wielki – Opera 
Narodowa  w  Warszawie,  Chóry  FN.  Teatru  Wielkiego  i  OiFP, 
Orkiestry Teatru Wielkiego i Sinfonia Varsovia listopad 2008]  
 

 prof. Bożena Violetta Bielecka 

 Profesor  sztuk  muzycznych  UMFC  Wydziału  Instrumentalno‐
Pedagogicznego w Białymstoku. Jest absolwentką PSM I st. i II st. 
w Białymstoku, klasy fortepianu profesor Z. Frankiewicz oraz AM 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie (studia     z wyróżnieniem w 
klasie  prof.  R.  Zimaka  i  prof.  J.  Boka).  Prowadzi  zespoły:  Chór 
Żeński Zespołu Szkół Muzycznych Schola Cantorum Bialostocien‐
sis i Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus. 
W  latach  1999–2005  była  kierownikiem  Zakładu  Dyrygentury 
Chóralnej  AMFC  Filii  w  Białymstoku  (obecnie  Wydziału 
Instrumentalno‐Pedagogicznego  w  Białymstoku).  Zainicjowała 
oraz  zorganizowała  trzy  Konkursy  Młodych  Chórmistrzów  w 
AMFC Filii w Białymstoku. W latach 1995–1999 pracowała w AM 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W  latach 1995–1997 była 
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konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Narodowego 
w Warszawie. 
Jest wykładowcą klasy śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. 
J.  Paderewskiego w  Białymstoku. Od  roku  1998  jest  prezesem 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej Cantica Cantamus 
oraz  organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży 
Polskiej i Polonijnej. Od 2000 jest dyrektorem artystycznym Mię‐
dzynarodowego Podlaskiego Festiwalu Łapskie Te Deum. Uczest‐
niczy jako członek jury na festiwalach i konkursach chóralnych w 
kraju i za granicą. 
 
11.45 – 12.25 
Piosenka  aktorska  –  łatwe  śpiewanie,  nie  wymagające 
większego przygotowania?  
– prof. Grzegorz Chrapkiewicz (AM Gdańsk), prof. Piotr Kusiewicz 
(AM  Gdańsk); audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 

      Nic bardziej mylnego! To, że słuchamy aktorów śpiewających 
piosenki bez większego wysiłku dowodzi,  że posiadają warsztat 
pozwalający  na  ich  prezentację  uwalniającą  odbiorców  od 
poczucia zmęczenia i zastanawiania się nad techniką wykonania. 
Technika  jednak  jest  i  wielkie  zasługi  na  tym  polu  ma 
niezapomniana  aktorka,  reżyser,  pieśniarka,  profesor  PWST  w 
Krakowie  –  Marta  Stebnicka.  Grzegorz  Chrapkiewicz  jako  jej 
wychowanek przejął całą tajemnicę pracy nad warsztatem w tej 
dziedzinie.  Prowadzi  zajęcia  piosenki  aktorskiej  na  Wydziale 
Wokalno‐Aktorskim  AM  w  Gdańsku,  w  specjalności  musical. 
Będzie to znakomita okazja to zapoznania się z tą unikatową, a 
jakże  prawdziwą  i  naturalną  formą  wypowiedzi  artystycznej. 
Piotr Kusiewicz 
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  prof. Piotr Kusiewicz   
Wybitny polski  tenor  jest  śpiewakiem uniwersalnym, znanym w 
kraju  i za granicą zarówno ze swoich kreacji koncertowych,  jak  i 
operowych. Studia ukończył w AM w Gdańsku, uzyskując dyplom 
w  klasie  fortepianu  prof.  Z.  Śliwińskiego  oraz  dyplom  z 
wyróżnieniem w  klasie  śpiewu  prof.  J.  Szymańskiego. W  1978 
roku  otrzymał  I  Nagrodę  i  dwa  wyróżnienia  na  XIII 
Międzynarodowym  Konkursie  Wokalnym  im.  A.  Dworzaka  w 
Karlovych  Varach.  Artysta  do  chwili  obecnej  śpiewał m.in. we 
wszystkich  filharmoniach  w  kraju,  w  Teatrach  Wielkich  w 
Warszawie  i  Łodzi,  operach:  Krakowskiej,  Wrocławskiej, 
Bałtyckiej, Alte‐Oper we Frankfurcie nad Menem, w Théâtre des 
Champs‐Élysées,  w  filharmoniach:  Berlińskiej,  Monachijskiej, 
Kolońskiej, w Palais des Beaux Arts w Brukseli, Royal Festival Hall 
w  Londynie, w  Carnegie Hall w Nowym  Jorku, Gewandhaus w 
Lipsku,  Musikverein  w  Wiedniu,  w  Montrealu,  Mediolanie, 
Sztokholmie,  Moskwie  oraz  w  Jerozolimie,  Seulu,  Tokio  i  na 
Gwadelupie. P.  Kusiewicz  współpracował  z  tak  wybitnymi 
dyrygentami  jak:  L. Bernstein, C. Dutoit, D. Gatti, A.  Leaper, K. 
Kord,  J. Katlewicz, A. Wit, T. Bugaj,  J. Kaspszyk, S. Stuligrosz, K. 
Penderecki.  W  swoim  repertuarze  posiada  140  dzieł 
oratoryjnych,  opery  Händla,  Monteverdiego,  Mozarta, 
Rossiniego,  Rimskiego‐Korsakowa,  jak  również  cykle  pieśni.  P. 
Kusiewicz  jest  cenionym  interpretatorem muzyki współczesnej, 
wykonuje m.in. dzieła K. Pendereckiego, W. Lutosławskiego, W. 
Kilara, K. Baculewskiego, B. Matuszczak, Z. Preisnera. Artysta jest 
pierwszym  i  jak  dotąd  jedynym  polskim  wykonawcą  Paroles 
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tissées W. Lutosławskiego, które nagrał z NOSPR pod dyrekcją A. 
Wita dla firmy fonograficznej Naxos. Płyta została nagrodzona w 
kategorii  Best  Buy  miesięcznika  Grammophone.  Dla  tej  samej 
firmy  dokonał  nagrania  Jutrzni  K.  Pendereckiego  z  Orkiestrą 
Symfoniczną  Filharmonii  Narodowej  oraz  Maestro  A.  Witem. 
Płyta  została  nominowana  do  prestiżowej  nagrody  Grammy 
Awards  2010. Jako  pianista  wielokrotnie  występował  ze 
znakomitymi  polskimi  śpiewakami  (U.  Mitręga,  J.  Rappé,  J. 
Mechliński).  Jednym  z  najważniejszych  wydarzeń  w  życiu 
artystycznym  P.  Kusiewicza  był  udział w wykonaniu  opery  Król 
Roger  Szymanowskiego  pod  dyrekcją  C.  Dutoitw  Paryżu, 
Montrealu, nowojorskiej Carnegie Hall a także w Tokio w  latach 
1996‐2002.  Ciekawym  doświadczeniem  w  artystycznych 
poszukiwaniach  śpiewaka  stało  się  nagranie  wspólnie  z  M. 
Klimkiem płyty CD, wydanej przez Polskie Nagrania, zawierającej 
piosenki z pogranicza pop –  jazz... W swojej dyskografii posiada 
40 płyt CD dla firm fonograficznych – m.in.: Koch, Erato, Naxos, 
Aperto, Polskie Nagrania, Accord, Dux, CD Accord oraz nagrania 
DVD.  P.  Kusiewicz  jest  profesorem  śpiewu  i  kierownikiem 
Katedry  Wokalistyki  AM  w  Gdańsku,  profesorem  śpiewu 
solowego w AM w Krakowie. W marcu 2008 r. otrzymał Krzyż Pro 
Ecclesia  et  Pontifice. W maju  2011  r.  został  odznaczony  przez 
Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  medalem  dla 
zasłużonych twórców kultury GLORIA ARTIS. 
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 prof. Grzegorz Chrapkiewicz 
 –  wybitny  aktor,  reżyser,  pedagog.  Jako  profesor  tytularny 
prowadzi  zajęcia  na  Wydziale  Wokalno‐Aktorskim  AM  w 
Gdańsku oraz na Wydziale Wokalnym UMFC w Warszawie. 
Jego  reżyserie  spektakli  teatralnych,  operowych  otrzymują 
najwyższe  słowa uznania wyrażane przez  znaczących  krytyków: 
„W  partyturze  Mozarta  znalazł  Chrapkiewicz  zapiski  nie 
poddające  się  czasowi  –  odczytał  ją  jak  prawdziwy  muzyk 
największego  formatu.”  Inny  z  recenzentów  pisał:  „Jego 
znajomość  literatury operowej, musicalowej, piosenki aktorskiej 
a  przede  wszystkim  znakomite  słyszenie  wokalne  zdumiewają. 
Jego  oceny  śpiewaków  od  strony  warsztatu  wokalnego  są 
idealnie trafione. Ta niecodzienna umiejętność aktora  ‐reżysera‐
pedagoga stawia go w rzędzie najwybitniejszych indywidualności 
predestynowanych  do  specyficznej  pracy  ze  studentami 
wokalistyki.” 
 
12.30 – 13.10  
Wspólnota  indywidualności  dla  ideału  współbrzmienia  – 
kameralistyka  wokalna  w  aspekcie  zagadnień  techniczno  – 
wykonawczych – prof. Cezary Szyfman (UMFC – Filia Białystok); 
audytorium im. K. Szymanowskiego  

      Na  przestrzeni  wieków  małoobsadowy  śpiew  zespołowy 
prawie  zawsze wyróżniał  się  swymi  cechami  szczególnymi. Dla 
jednych  był  on  kunsztem  najwyższych  umiejętności  wokalnych 
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(np. w  renesansie).  Dla  innych  zaś,  zbyt  skomplikowaną, mało 
komunikatywną  strukturą  rozdzielnych  melodii,  mniej  lub 
bardziej  udolnie  dążących  do  wyrażania  zapisanych  gdzieś… 
pomiędzy nutami a tekstem  literackim, afektów  (np. w baroku). 
Mimo  tej  niedoskonałości  – wg.  twórców  Cameraty  Florenckiej 
prawdziwe  uczucia  zdolny  był  wyrażać  jednie  głos  solowy  – 
dążenie do ideału współbrzmienia w różnych formach wokalnych 
przetrwało  przez  następne  stulecia  do  czasów  nam 
współczesnych. 
      Choć  zespołowa muzyka wokalna w  pewnych  środowiskach 
muzycznych Europy (np. w Anglii) nigdy nie straciła swego, jakże 
ważnego miejsca,  obserwowane  od  drugiej  połowy  XX  stulecia 
gruntowne  zainteresowanie  muzyką  historyczną  sprawiło,  iż 
kameralistyka  wokalna  powróciła  do  łask  ‐  najpierw 
wykonawców,  potem  także  słuchaczy.  Możliwości  ansambli 
pracujących  w  obsadzie  solowej,  zdolnych  do  realizacji  często 
karkołomnych technicznie  i wyrazowo kompozycji na nowo stały 
się również inspiracją dla wielu wybitnych kompozytorów. 
     Najlepsze,  renomowane  firmy,  które  stały  się  swoistą marką 
przyciągają  do  sal  koncertowych  całego  świata  rzesze 
melomanów  czekających wcale  nie  na wysokie  „c”  lecz  na  coś 
nieuchwytnego,  czego  ich  zdaniem,  nie  da  się  usłyszeć  gdzie 
indziej.  Przychodzą,  by  usłyszeć…  złożony  z  ludzkich  głosów, 
jednolity  INSTRUMENT  ‐  skarb  niepowtarzalny…  codziennie 
inny… nieobliczalny…zawsze jednak prawdziwy. 
      Czy wobec  zjawiska,  które  bezsprzecznie  od  dawna  istnieje 
my  –  instytucje  powołane  do  kształcenia  oraz my  ‐  pedagodzy 
jesteśmy w  stanie,  by  śpiew  kameralny w  pełni  zaakceptować 
jako  wartość…?  Czy  przypadkiem  nie  ulegamy  pewnemu,  być 
może nieświadomemu wartościowaniu muzyki  na  tzw. wielką  ‐ 
tj. ważną i małą – właściwie…marginesową, pomijalną…?  
      Czy w  obecnym  systemie  szkolnictwa muzycznego  jesteśmy 
przygotowani, do kształcenia sprawnych technicznie, gruntownie 
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uformowanych  muzycznie  ‐  tj.  świadomych,  potencjalnych 
wirtuozów śpiewu zespołowego…? 
      Na te  i  inne pytania, oczywiście nie ma odpowiedzi prostych, 
zero –  jedynkowych. Na pewno  jednak warto  choćby na krótko 
zatrzymać  się  nad  tą  problematyką,  zwłaszcza  w  aspekcie 
wykonawstwa  polskiej  pieśni  artystycznej.  Zachęcam  więc  do 
rozważań,  wymiany  poglądów  opartych  zarówno  na 
doświadczeniu  jak  i  żywym  przykładzie  ‐  porywie młodości,  w 
postaci  Kameralnego  Zespołu  Muzyki  Dawnej  Preambulum  z 
Gorzowa Wielkopolskiego.                                       Cezary Szyfman 

 

  Cezary Szyfman, prof. UMFC 
 baryton,  jest absolwentem Wydziału Wokalno‐Aktorskiego AM 
im.  F. Chopina w Warszawie,  gdzie  studiował u prof. M.  Szop‐
skiego  i  prof.  K.  Pustelaka.  Po  zakończeniu  studiów  doskonalił 
swój warsztat muzyczno‐wokalny pod opieką prof. P.Kusiewicza. 
Od r. 1984 współpracuje z większością polskich zespołów kame‐
ralnych, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej (IL 
Canto, Bornus Consort, Ars Nova,  Il Tempo, Camerata Cracovia, 
Concerto Polacco),  z którymi dokonał wielu nagrań  radiowych  i 
telewizyjnych. Część z nich została wydana na ponad dwudziestu 
płytach  kompaktowych.  Na  swoim  koncie,  oprócz  spektakli 
teatralnych,  artysta ma  także  udział we wszystkich  najważniej‐
szych  festiwalach krajowych  i wielu  zagranicznych m.in. Scotish 
Early  Music  Festiwal,  Holland  Festiwal,  Schleswick‐Holstein 
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Musik  Festiwal.  Koncertował  też w wielu  krajach  Europy,  Azji, 
Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wraz z 
kwintetem  wokalnym  II  Canto  jest  laureatem  licznych  nagród 
zdobytych na międzynarodowych  konkursach: w Tampere  (Fin‐
landia), w Arezzo i Gorizji (Włochy). W latach 1993–1995 uczest‐
niczył w  organizowanych w Niemczech, mistrzowskich  kursach 
wokalnych  prowadzonych  przez  słynny,  brytyjski  zespół  The 
King’s Singers. Jest także współlaureatem Fryderyka 96 — kate‐
goria Muzyka Dawna (Ars Nova — Il Canto — Psalmy) — nagrody 
przyznawanej przez Akademię Fonograficzną  za najwybitniejsze 
osiągnięcia  fonograficzne  roku. Obok  muzyki  średniowiecza, 
renesansu czy baroku znaczące miejsce w  jego  repertuarze zaj‐
muje pieśniarska twórczość romantyków, zarówno polskich  jak  i 
obcych.  Od  wielu  lat  C.  Szyfman  prowadzi  również  ożywioną 
działalność  pedagogiczną.  Jest  profesorem  nadzwyczajnym 
UMFC  w  Warszawie  —  Wydziału  Instrumentalno‐
Pedagogicznego w Białymstoku oraz adiunktem II stopnia Akade‐
mii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku. W  r. akademickim 2002/2003 praco‐
wał  jako visiting professor w Keimyung University — F. Chopin 
Academy of Music w Daegu  (Korea Południowa). Ponadto stale 
zapraszany  jest  do  prowadzenia warsztatów  twórczych, wykła‐
dów  i  seminariów  poświęconych muzyce  dawnej  oraz  szeroko 
rozumianej pracy nad głosem. 
 
13.15 – 13.45  
Kontratenor – muzealny obiekt, czy współczesny instrument   
–  prof.  Piotr  Kusiewicz  (AM  Gdańsk)  (notka  str.  45),  dr  Artur 
Stefanowicz (UMFC) ; audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 

     Głos  kontratenorowy  kojarzony  jest  zazwyczaj  z  muzyką 
dawną  –  ale  czy  słusznie?  Owszem,  cieszył  się  ogromną 
popularnością w renesansie, baroku i nie tylko… 
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Nie wiadomo dlaczego utożsamiany  jest ze  śpiewem kastratów. 
Nic bardziej mylnego. 
      Kontratenor  miał  od  samego  początku  właściwie  sobie 
miejsce i kompozytorzy powierzali temu głosowi solowe partie w 
dziełach  operowych  i  oratoryjnych.  Z  natury  brzmienia  jest  to 
głos,  który  swoim wolumenem nie mógł  „przesuwać  ścian”  i w 
miarę  powiększania  składu,  a  co  za  tym  idzie  –  brzmienia 
orkiestry,   na przestrzeni  lat miał  coraz mniejsze  zastosowanie. 
W  połowie  lat  50‐tych  XX  wieku  nastąpił  prawdziwy  renesans 
tego głosu. Początkowo na gruncie muzyki barokowej. Głos  ten 
posiada  szczególne  walory  kolorystyczne  i  brzmieniowe.  Z 
czasem  zaczął  inspirować  kompozytorów  do  tworzenia  dzieł 
wykorzystujących  jego  unikatowe  możliwości.  Przykładów  jest 
wiele.  Kontratenor  zyskał  równouprawnienie  wśród  innych 
głosów  i cieszy się coraz większym zainteresowaniem słuchaczy, 
zyskując  sobie  coraz  większe  grono  prawdziwych  fanów.  Nie 
wszystkich  wprawdzie  to  przekonuje,  ale  warto  głębiej 
zastanowić  się  nad  zjawiskiem  wysokiego  śpiewu  męskiego 
głosu,  który  podtrzymuje  chwalebne  tradycje  –   w  nowym  już 
wymiarze –  dawnego śpiewu jakże naturalnego głosu, jakim się 
jawi kontratenor. 
                                                                                      Piotr Kusiewicz 

  dr Artur Stefanowicz  
jest  absolwentem  wydziału  wokalnego  AM  im.  F.  Chopina  w 
Warszawie  (1991)  gdzie  studiował  pod  kier.  prof.  J.  Artysza. 
Naukę śpiewu kontynuował u P. Esswooda i prof. J. Rappé. 
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Zdobywca  I  nagrody  imienia  V.  Rauzziniego  na 
Międzynarodowym  Mozartowskim  Konkursie  Wokalnym  w 
Wiedniu (1990) oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym w  ’s‐Hertogenbosch  (1991). Od  1991 występował  z 
wieloma  znanymi  orkiestrami  i  zespołami  takimi  jak  Orkiestra 
Teatru La Fenice, Berliner Symphoniker, Narodowa Symfoniczna 
Orkiestra  Litwy,  Dublina,  Orkiestra  Teatru  Narodowego  w 
Pradze, Sinfonia Varsovia, Warszawscy Soliści Concerto Avenna, 
Clemencic  Consort,  Orchestra  of  the  Age  of  Enlightenment, 
Capella  Savaria,  Musica  Aeterna,  Hedos  Ensemble, 
Combattimento Consort Amsterdam,  Il Fondamento, Collegium 
Instrumentale  Brugense,  Les  Arts  Florissants,  The  Netherlands 
Wind  Ensemble,  Akademie  für  Alte  Musik,  Concerto  Italiano, 
pracując  z  takimi  dyrygentami  jak  K.  Teutsch,  L.  Hager,  P. 
Entremont, R. Bibl, Z. Kosler, F. Bernius, C. Coin, P. Dombrecht, 
P. Peire, W. Christie, R. Goodman, N. Davies, Sir C. Mackerras, H. 
Bicket,  P.  Eötvös, G.  Rozhdestvensky,  R.  Jacobs,  P.  Pickett, M. 
Zanetti, M. Hofstetter, R. Allessandrini, A. Boreyko. Występował 
m.in.  w  takich  miejscach  jak  Opera  Comique  w  Paryżu,  De 
Nederlandse Opera w Amsterdamie, Opera w Marsylii, Festiwale 
w Massachusetts i Mörbisch, WOK, Florida Grand Opera w, Teatr 
Muzyczny  w  Rotterdamie,  De  Nederlandse  Opera  w 
Amsterdamie,  Festiwale w Aix‐en‐Provence,  Londynie,  Zurichu, 
Palermo  ‐  europejskie  tournée  z  zespołem  Les Arts  Florissants 
pod  dyrekcją  W.  Christie,  Concertgebouw  w  Amsterdamie, 
English  National  Opera  w  Londynie,  Festiwale  Operowy  w 
Glyndebourne  i  Muzyczny  w  Montreux  Vevey,  Théâtre  du 
Châtelet, Royal  Festival Hall, Opernhaus Halle,  , New York City 
Opera,  seria  koncertów  w  Holandii  z  Nederlands  Blazers 
Ensemble,  Dni  Muzyki  Holenderskiej  w  Hilversum,    Deutsche 
Staatsoper  Berlin,  Festiwal  Muzyki  Dawnej  w  Innsbrucku, 
Théâtre  des  Champs  Elysés,  Festival  van  Vlaanderen,  Opera 
Kameralna  w  Budapeszcie,  Opéra  National  du  Rhin  w 
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Strasbourgu,  Opera  w  Dublinie,  Komische  Oper  w  Berlinie, 
Teatro  Liceo w  Salamance  i  Teatro Arriaga w  Bilbao Nationale 
Reisopera  w  Enschede,  Handel  Festspiele  Halle,  Bayreuther 
Barock, Filharmonie:  w Warszawie, Berlinie, Dublinie, Winnipeg, 
Taipei,  Festiwal  Wratislavia  Cantans,  South  Bank  Early  Music 
Festival w Royal Festival Hall. A. Stefanowicz nagrał dla Polskich 
Nagrań arie operowe Mozarta, dla POLmusic  i Elysium Records 
Stabat  Mater  Pergolesiego  i  Vivaldiego,  dla  BMG/Arte  Nova 
Classics partię Orłowskiego w Zemście nietoperza, dla PolyGram 
Polska partię Syna w operze Pokój Saren Skrzeka/Majewskiego, 
dla Erato Vespro della Beata Vergine Monteverdiego, dla Eufoda 
Kantaty Bacha i Schütza, dla Koch Classics i Festiwalu Wratislavia 
Cantans  kantaty  Vivaldiego  i  Haendla,  dla  Hungarotonu  partię 
tytułową w nowo odkrytej operze A. Vivaldiego Tigrane. Ponadto 
przedstawienie  Rodelindy  na  Festiwalu  Operowym  w 
Glyndebourne  z  udziałem  A.  Stefanowicza  zostało  nagrane  na 
video dla Warner Music Vision. Artysta dokonał  również wielu 
nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia.   
 
 
13.50 – 14.35  
 Rozpoznawanie pól  czuciowych u wokalisty w procesie nauki 
śpiewu  –  dr  Renata Danel  (SWE  Katowice);  audytorium  im.  K. 
Szymanowskiego UMFC 

     Dla każdego pedagoga rozpoczynającego ze studentem  pracę 
nad  emisją  głosu,  kluczowymi  stają  się  informacje,  które 
przekazując  ‐  w  sposób  namacalny  można  przełożyć  na 
empiryczne  poznawanie  tajemnic  własnego  głosu.  Prawidłowa 
postawa,  oddychanie,    impostacja  i  nastawienie  głosowe  czy 
rezonans,  to  kluczowe  zagadnienia  związane  z  nauką 
świadomego  operowania  głosem,  w  procesie  której  bardzo 
często odwołujemy się do wyobraźni. 
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  Niezwykle  pomocnym  w  tym  względzie,  jest  nabycie 
umiejętności  rozpoznawania pól czuciowych w obrębie zarówno 
części  motorycznej,  jak  i  głosotwórczej  (nasada).    Proces  ten 
prowadzi    do  świadomego  operowania  głosem,  rezonansem  i 
barwą. 
  Opisana  w  referacie  metoda  rozpoznawania  pól 
czuciowych  oparta  jest  na  wiedzy  z  zakresu  fonetyki 
artykulacyjnej  języka  polskiego.  Wybrane  zagadnienia  z  jej 
obszaru  pozwalają  na  namacalne  i  natychmiastowe 
odczytywanie wybranych obszarów czuciowych.      Renata Danel 

  dr  Renata  Danel  –  wokalistka,  kompozytorka, 
autorka  tekstów,  laureatka  licznych  nagród  na  krajowych  i 
międzynarodowych  festiwalach  i  konkursach  piosenki, 
absolwentka  Wydziału  Jazzu  i  Muzyki  Rozrywkowej  Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wieloletni 
pedagog na tymże wydziale. Jej absolwentami są m.in. Katarzyna 
Cerekwicka  i Andrzej Lampert – czołowi wokaliści polskiej sceny 
muzycznej. 
 
 

PRZERWA OBIADOWA 14.35 – 15.15 
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15.15 – 15.55  
Pieśń patriotyczna – Współczesność a wartości historyczne  
– prelekcja prof. Ryszard Cieśla(UMFC) z udziałem kompozytora 
W.  Korcza,  oraz  K.  Kura  –  dyr.  Filharmonii  im.  R.  Traugutta; 
audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
 
1. Pieśń  patriotyczna  –  definicja,  rozważania  nad  zakresem 

znaczeniowym pojęcia, rys historyczny 
2. Pieśń  patriotyczna  współcześnie  w  wymiarze 

ogólnospołecznym, lokalnym, rodzinnym 
3. Działalność  Filharmonii  im.  R.  Traugutta  –  przypomnienie 

(K.Kur) 
4. Prezentacja publikacji o 25‐letniej działalności FiT 
5. Współczesne  aranżacje  artystyczne  –  rozmowa  z 

kompozytorem i aranżerem Włodzimierzem Korczem 
6. Uzasadnienie  dla  konieczności  istnienia  i  kultywowania 

pieśni patriotycznej.  

   Ryszard Cieśla, prof. UMFC Prorektor do spraw 
dydaktyki,  absolwent AM im.  F. Chopina w Warszawie.  Solista 
TW w Warszawie  od  1983  r.  do  dziś.  Członek  zespołu muzyki 
dawnej Bornus Consort w latach 1983–87. Laureat II nagrody na 
Międzynarodowym  Konkursie wokalnym w  ‘s‐Hertogenbosh w 
Holandii w  1986r.  Stypendysta Ministerstwa  Kultury  i  Sztuki w 
Hochschule für Music und Darstellende Kunst w Wiedniu w sezo‐
nie 1988/89. Profesor UMFC w Warszawie, w  latach 2005–2008 
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dziekan Wydziału Wokalnego. Szef artystyczny Filharmonii im. R. 
Traugutta,  towarzystwa  patriotycznego  założonego  w  1983  r. 
przez muzykologa i krytyka muzycznego T. Kaczyńskiego. Organi‐
zator  i dyr. art. Festiwali Filharmonii  im. R. Traugutta: Festiwalu 
Pasyjnego  Crucifixus  est?,  Festiwalu  Pieśni  Kompozytorów  Pol‐
skich, Festiwalu Pieśni Europejskiej, Festiwalu Poezji Polskiej. W 
roku  1997  za  działalność  w  Filharmonii  otrzymał  wyróżnienie 
Niezależnej  Fundacji  Popierania  Kultury  Polskiej  POLCUL 
FOUNDATION w  Australii.  Reżyser  spektakli muzycznych:  Pieśń 
ujdzie  cało …  i  Nie  całkiem  Straszny  Dworek  (Reprezentacyjny 
Zespół Wojska  Polskiego),Podnieś  rękę  Boże Dziecię, Warszaw‐
skie  Dzieci,  Patrz  Kościuszko  na  nas  z  nieba  i Witaj, Majowa 
Jutrzenko  (Filharmonia  im.  R.  Traugutta),Orfeusz  i  Eurydyka w 
Krainie Tęczy  (Teatr Nowy  i Teatr Żydowski). Nagrał do zbiorów 
archiwalnych Polskiego Radia pieśni Moniuszki, Paderewskiego, 
Szymanowskiego,  Schuberta,  Schumanna,  Mahlera,  Straussa  i 
Ravela.  W  r.  1998  nagrał  z  Filharmonią  im.  Traugutta  pieśni 
okresu odzyskania Niepodległości, sprawując zarazem kierownic‐
two muzyczne (Studio Hard Record).  
 

   Krzysztof Kur 
 w  1990  roku  ukończył  Wydział  Wokalny  Państwowej  Szkoły 
Muzycznej  II  st.  im.  Fryderyka  Chopina w Warszawie w  klasie 
śpiewu  prof.  E.  Pawlaka. W  1996  r.  ukończył  z  wyróżnieniem 
studia  na  Wydziale  Wokalnym  AM  im.  Fryderyka  Chopina  w 
Warszawie w klasie śpiewu prof. K. Pustelaka. Również w r. 1996 
ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  
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Od 1988 r.  jest solistą  i managerem Filharmonii  im. Traugutta  ‐ 
grupy  śpiewaków,  muzyków  i  aktorów  propagującej  polską 
muzykę, w szczególności patriotyczną. Od 1999 r. ‐ po śmierci jej 
założyciela  T.  Kaczyńskiego  kieruje  wraz  z  R.  Cieślą  Fundacją 
Filharmonia  im.  R.  Traugutta.  Jako  jej  Dyrektor  jest 
organizatorem  Letnich  Festiwali Pieśni Kompozytorów Polskich, 
Wieczorów z  Poezją Polską, Festiwalu Pasyjnego Crucifixus est  

 Włodzimierz Korcz 
 pianista,  kompozytor  i  aranżer.  Absolwent  Wydziału 
Instrumentalnego  PWSM  w  Łodzi  w  klasie  fortepianu  Z. 
Szymonowicza.  W  czasie  studiów  współpracował  z  Redakcją 
Muzyczną  Rozgłośni  PR  w  Łodzi  i  Orkiestrą  Rozrywkową  pod 
kierownictwem  H.  Debicha.  Jako  kompozytor  zadebiutował  w 
1965 r. muzyką do wierszy znanych poetów. W 1973 r. przeniósł 
się  do  Warszawy.  W  latach  1974–1977  był  kierownikiem 
muzycznym  Teatru na  Targówku.  Komponował  i  aranżował dla 
radiowego  kabaretu  Pod  Egidą,  Ilustrowanego  Tygodnika 
Rozrywkowego  i  dziecięcego  zespołu  Gawęda. Współpracuje  z 
radiem,  telewizją  i estradą  jako kompozytor, aranżer, pianista  i 
prezenter.  Jego  karierze  poświęcone  jest  hasło w  telewizyjnej 
wersji  Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej.  Jest  laureatem 
nagród: Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Radia na piosenkę 
roku 1970 za Ulicę zakochanych, nagrody Towarzystwa Przyjaciół 
Opola  na  Krajowym  Festiwalu  Piosenki  Polskiej  Opole  ’74  za 
Gdzie  ci  mężczyźni,  nagrody  Prezydenta  miasta  Opola  na 
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole  ’75 za Nie umiałam 
żyć  jak  inne,  II  nagrody  w  koncercie  Premiery  na  Krajowym 
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Festiwalu  Piosenki  Polskiej Opole  ’80  za  Jeszcze  się  tam  żagiel 
bieli,  oraz  nagrody  publiczności  za  Żeby  Polska  była  Polską  na 
Krajowym  Festiwalu  Piosenki  Polskiej Opole  ’81,  Złotej  Liry  na 
festiwalu  w  Bratysławie  w  1985  r.  za  Jaka  róża,  taki  cierń,  II 
nagrody na  festiwalu w Bratysławie w 1986  r.  za Serce nie  jest 
wyspą  samotną,  I  nagrody w  koncercie  Premiery  na  Krajowym 
Festiwalu  Piosenki  Polskiej  Opole  ’86  za  Odkryjemy  miłość 
nieznaną,  II  nagrody  w  koncercie  Premiery  na  Krajowym 
Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’87 za Marsz samotnych kobiet,  
nagrody  ZAP  i  Kompozytorów  ZAKR  w  postaci  Kryształowego 
Kamertonu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole  ’88, 
nagrody Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za cykl 
programów Włodzimierz Korcz zaprasza w 1988 r., Złotej Szpilki 
dla zespołu twórców Polskiego Zoo w 1991 r. Kompozytor: 
musicalu Machina wierności  (libr.  J. Panasewicz), Dyzma  (teksty 
piosenek W. Młynarski); wodewilu Podróż po Warszawie (libr. R. 
M. Groński); oratorium wigilijnego A kto się odda w radość (libr. 
Ernest  Bryll);  rewii  dziecięcych  Gawęda  i  czterdziestu 
rozbójników oraz Gawęda w krainie czarów (libr. W. Chotomska); 
etiudy musicalowej  O  zachowaniu  się  przy  stole  (współaut.  C. 
Majewski, sł. A. Bianusz); muzyki do  filmów  fabularnych Nocleg 
(reż. F. Falk), Papierowy ptak  (reż. S.  Idziak), Lata dwudzieste... 
Lata  trzydzieste  (reż.  J.  Rzeszewski),  Mniejszy  szuka  dużego 
(współaut.  J. Matuszkiewicz,  reż.  K. Nałęcki),  Zamknąć  za  sobą 
drzwi  (reż.  Kr.  Szmagier),  do  serialu  telewizyjnego  07  zgłoś  się 
(reż.  K.  Szmagier,  K.  Tarnas)  i  do  filmów  krótkometrażowych 
Adagio i Żółw; piosenek do filmu Hallo Szpicbródka, czyli ostatni 
występ króla kasiarzy (reż. J. Rzeszewski, M. Jahoda); muzyki do 
spektakli teatrów rewiowych  i dramatycznych, m.in. do Pinokia, 
Wiśniowego  sadu,  Indyka  i  Złego  zachowania  (współaut.); 
muzyki  i  piosenek  do  licznych  programów  telewizyjnych, 
piosenek  m.in.  dla  M.  Bajora,  D.  Błażejczyk,  E.  Geppert,  I. 
Jarockiej,  Z.  Kamińskiej,  H.  Kunickiej,  A.  Majewskiej,  S. 
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Przybylskiej, D. Rinn, I. Santor, K. Skrzyneckiej, J.Strzeleckiej oraz 
D. Osińskiej. 
 
16.00 – 16.30   
Polska przedwojenna piosenka filmowa  
Dariusz Michalski (Polskie Radio);  
audytorium im. K. Szymanowskiego  
 
      Najpopularniejsze,  bo  ogólnopolskie  przeboje  w  Polsce 
(podobnie  jak  na  całym  świecie)  narodziły  się  w  latach 
trzydziestych  na  ekranie  kinowym,  poczynając  od  pierwszej 
rodzimej  komedii muzycznej  –  10%  dla mnie  reżysera  Juliusza 
Gardana  (z  udziałem  Toli  Mankiewiczówny  oraz  Kazimierza 
Krukowskiego).  Dwa  lata  wcześniej  powstały  filmy,  w  których 
muzyce wyznaczono  rolę dużo ważniejszą niż dotychczas: miała 
nie  tylko  komentować  (najczęściej  uzupełniać)  akcję,  ale  też 
przykuwać  uwagę  słuchacza  (bywało,  że  odwracać  uwagę 
widza).  To  Rewja  Hollywoodu  i  Kłamstwo  Krystyny  z  muzyką 
Henryka Warsa  (z  1930)  oraz  Dziesięciu  z  Pawiaka  (z muzyką 
Władysława Daniłowskiego).    Śpiewać w  tamtym polskim  filmie 
próbowało wielu, gwiazdorem był tylko jeden – swingujący (robił 
to doskonale) aktor Eugeniusz Bodo.  
     W  swoim  wystąpieniu  przypomnę  piosenki  z  filmów 
Bezimienni  bohaterowie,  Jego  Ekscelencja  Subiekt,  Szpieg  w 
masce,  Pieśniarz  Warszawy,  Ada,  to  nie  wypada!,  Manewry 
miłosne,  Wrzos  oraz  Sportowiec  mimo  woli.  Nie  zapomnę  o 
rodowodzie opowiadanej historii – nie tylko odkurzę historycznie 
pierwszą piosenkę filmową (Al Jolson: My Mammy w obrazie The 
Jazz  Singer),  ale  też  cofnę  ową  historię  dokładnie  o  rok  i 
przedstawię  nagranie  jeszcze  wcześniejsze  (Al  Jolson:  April 
Showers w krótkometrażówce A Plantation Act).   
                                                                            Dariusz Michalski 
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 Dariusz Michalski 
dziennikarz,  publicysta  muzyczny,  prezenter  radiowy,  dawniej 
telewizyjny.  Twórca  dwustu  telewizyjnych  oraz  ponad  dwóch 
tysięcy  radiowych audycji, magazynów  i programów autorskich. 
Historyk muzyki rozrywkowej. Autor trzech kompendiów polskiej 
muzyki  rozrywkowej  (Powróćmy  jak za dawnych  lat…, Piosenka 
przypomni ci  i, w przygotowaniu, Trzysta  tysięcy gitar nam gra) 
oraz  biografii  Johna  Lennona,  Jerzego  Wasowskiego,  Aliny 
Janowskiej, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena  i Kaliny 
Jędrusik. 
 
16.35 – 17.15  
Zdobycze klasycznej estetyki wokalnej minionego stulecia ‐ od 
awangardy do tradycji współczesności  
–  dr Agata Zubel (AM  Wrocław); audytorium im. K. 
Szymanowskiego UMFC 

      Śpiew, mowa, szept, krzyk, dźwięki onomatopeiczne –  żaden 
instrument pod względem wyrazu oraz różnorodności  środków  i 
nastrojów nie potrafi dorównać głosowi ludzkiemu.  
      Minione  stulecie,  na  fali  postępu  technologicznego, 
konkurowania  sztuki  wysokiej  z  użytkową,  w  końcu  w  obliczu 
otwarcia na nowe estetyki i przyzwolenia na zderzanie ich w imię 
artystycznych  poszukiwań,  przyniosło  nieporównywalny 
względem wcześniejszych  epok  rozkwit pomysłów na muzyczne 
wykorzystanie  głosu.  Fascynacja  awangardowymi  technikami 
wokalnymi wśród kompozytorów wydaje się sprawą oczywistą.  
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     Naturalne  powinno  być  również  zainteresowanie  tym 
tematem wykonawców,  choć  tu  ‐ o  ile  standardem  światowym 
jest przynajmniej zaznajamianie się z najnowszą, w tym właśnie 
powstającą,    literaturą  –  polskie  realia  pracy  artystycznej 
wokalistów  nierzadko  odbiegają  od  tych  optymistycznych 
założeń.  
      Wystąpienie  poświęcone  zdobyczom  klasycznej  estetyki 
wokalnej,  utrwalonym  już  w  arsenale  środków  wykonawczych 
współczesnego  śpiewaka, nie ma być  złotą  receptą na  ten  stan 
rzeczy,  ani  nie  stanowi  ekwiwalentu,  czy  nawet  wstępu,  do 
kompendium wiedzy na ów temat. To  jedynie krótka  ‐ na miarę 
możliwości  konferencyjnej  prelekcji  –  refleksja  oparta  na 
własnych  doświadczeniach  scenicznych  z  muzyką  nową,  jej 
prawykonaniami  oraz  płynącą  stąd  satysfakcją.  Wśród 
przykładów muzycznych  znajdą  się oczywiście aspirujące  już do 
miana  „tradycji  we  współczesności”  pieśni  polskich  twórców, 
m.in.  Pawła  Szymańskiego,  Andrzeja  Czajkowskiego  czy  Pawła 
Mykietyna,  ukazane  w  kontekście  literatury  światowej  –  np. 
Sequenzy Luciano Berio czy DW9 Bernharda Langa. 
     Przedstawione  zostaną  wraz  ze  wskazaniem  podstawowych 
założeń  kompozytorskich  i wykonawczych,  których  świadomość 
ułatwia  poznawanie  nowej muzyki,  sprawiając,  że  nie  jest  już 
tylko  ciekawym  eksperymentem,  ale  adekwatną  do  rozwoju 
naszej sztuki prawdziwą artystyczną kreacją.             Agata Zubel 
 

 dr Agata Zubel 
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urodziła  się we Wrocławiu.  Tam  też ukończyła  z wyróżnieniem 
Primus  Inter  Pares  studia  kompozytorskie  w  klasie 
J.Wichrowskiego oraz wokalne pod  kierunkiem D. Paziuk‐Zipser 
w  AM  im.  K.  Lipińskiego.  Studia  pogłębiała  również  w  
Holandii oraz  na  licznych  kursach. W  2004  roku  uzyskała  tytuł 
doktora sztuki muzycznej. Na co dzień wykłada we wrocławskiej 
akademii  muzycznej. Jest  stypendystką  m.in.  Ministra  Kultury, 
Rockefeller  Foundation, Ernst  von  Siemens  Musikstiftung, 
Zarządu  Miasta  Wrocławia,  oraz  Fundacji  Edukacji 
Międzynarodowej.  Jest  także  członkiem ZKP. Jako  wokalistka 
brała udział w wielu prestiżowych wydarzeniach muzycznych. W 
jej  repertuarze  specjalne  miejsce  zajmuje  muzyka  najnowsza. 
Współtworzy z C. Duchnowskim duet ElettroVoce.  W ciągu kilku 
minionych  lat,  oprócz  wielu  prawykonań  i  nagrań  dzieł 
współczesnych  twórców,  dała  siępoznać  jako 
wykonawczyni Chantefleurs   et Chantefables  W.Lutosławskiego 
(Musica Polonica Nova), DW9 B. Langa (Warszawska Jesień), Luci 
mie traditrici S. Sciarrino (Festiwal Nostalgia),  Gwiazdy Z.Krauze 
(adaptacja  elektroakust.  C.  Duchnowskiego  w  Teatrze  Polskim 
we Wrocławiu)  czy  też  roli Fedry w  operze  D.  Jaskot  pod  tym 
samym  tytułem  oraz  Madeline  w Zagładzie  domu 
Usherów Ph.Glassa  (TWON). Uczestniczyła  także w 
eksperymentalnym  projekcie  improwizacji  podczas  koncertu 
zamówionego  przez  organizatorów Międzynarodowych  Kursów 
Kompozytorskich  w  Darmstadt.  Koncertowała  za  granicą:  we 
Włoszech,  w  Belgii,  Szwajcarii,  Francji,  Holandii,  Austrii, 
Niemczech,  Wielkiej  Brytani,  Irlandii,  Rosji,  Ukrainie,  Litwie, 
Łotwie, Grecji, Danii, Szwecji, Norwegii, Korei, Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych. Rok 2009 przyniósł 2 nowe płyty wydane przez 
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wytwórnie  CD  Accord: kompozytorską Cascando z  utworami 
kameralnymi oraz wokalną Poems z pieśniami Coplanda, Berga  i 
Szymańskiego. Laureatka  kilkunastu  konkursów  (w  tym 
międzynarodowych)  –  zarówno  wokalnych  jak  i 
kompozytorskich.  Na  początku  2005r.  otrzymała  prestiżowy 
Paszport Polityki.  W  tym  samym  roku  jej II  Symf. została 
prawykonana podczas Fest. Beethovenowskiego w Bonn. Wśród 
kolejnych  zamówień  znalazły  się  m.in. Kwartet  smyczkowy  nr 
1 dla Festiwalu  Ultraschall  w  Berlinie  (2007), nad  Pieśniami dla 
Festiwalu  Wratislavia  Cantans  (2007), Cascando dla  Festiwalu 
Muzyki  Europy  Środkowej  w  Seattle  (2007), III  Symfonia w 
ramach  stypendium  Rockefeller  Foundation 
(2008),Oresteja (dramatoopera)  dla  Teatru  Wielkiego‐Opery 
Narodowej  (2011),   Aforyzmy  na Miłosza dla  Festiwalu  Sacrum 
Profanum  w  Krakowie  (2011),Shades  of  Ice dla  London 
Sinfonietta (2011).  
Nagrody:   
2010 ‐ Fryderyk w kategorii muzyka współczesna za płytę Cascando; 
2009 ‐ Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Orfeusz; 
2008 ‐ Wrocławska Nagroda Muzyczna dla duetu ElettroVoce; 
2005 ‐ Wrocławska Nagroda Muzyczna; 
2005 ‐ Paszport Polityki za rok 2004; 
2005 ‐ Nagroda Specjalna dla duetu ElettroVoce na Międzynarodowym 
           Konkursie Wyk. Muz. Współczesnej Gaudeamus w Amsterdamie; 
2003 ‐ II Nagroda Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. 
             P.I.Jurgensona  w Moskwie; 
2003 ‐ III Nagroda Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzyki  
           Współczesnej dla Profesjonalnych Solistów Nicati, Szwajcaria; 
2003 ‐ Nagroda Główna Fundacji Bankowej im. Le. Kronenberga   
           Konkurs Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców;   
2002 ‐ I Nagroda Międzynarodowy Konkurs Współczesnej Muzyki  
           Kameralnej im. K. Pendereckiego;   



68 
 

2002 ‐ Nagroda Specjalna na 7.Concours Moderne, Chain; 
2000 ‐ I Nagroda oraz Nagroda Specjalna Polskiego Radia Ogólnopolski  
           Konkurs Kompozytorskiim. Adama Didura;  
 
17.20 – 18.15 
W przededniu Konkursu Moniuszkowskiego – panel dyskusyjny 
z  udziałem  osób  kierujących  instytucjami  kulturotwórczymi, 
długoterminowe  przygotowanie  polskiej  ekipy  konkursowej; 
audytorium im. K. Szymanowskiego UMFC 
dr  Izabela  Kłosińska,  prof.  Ryszard  Karczykowski,  prof.  Ryszard 
Cieśla,  

 dr Izabela Kłosińska 
Wybitna polska sopranistka. Studiowała w PWSM w Warszawie, 
gdzie  uzyskała  dyplom  z  wyróżnieniem  i  nagrodę  im.  K. 
Czekotowskiego.  Będąc  studentką  III  roku  zadebiutowała  w 
warszawskim TW, a po ukończeniu studiów związała się z nim na 
stałe. W dorobku artystycznym posiada ponad 40 głównych  ról 
operowych  oraz  bogaty  repertuar  oratoryjno‐kantatowy, 
obejmujący  dzieła  od  baroku  po  muzykę  współczesną.  Role, 
które kreowała w Operze Narodowej to m.in.: tytułowa partia w 
Madame  Butterfly,  Mimi  w  Cyganerii  i  Liu  w  Turandot 
Pucciniego, Roxana w Królu Rogerze Szymanowskiego, Violetta w 
Traviacie,  Amelia  w  Balu  maskowym,  Leonora  w  Mocy 
przeznaczenia,  Elżbieta  w  Don  Carlosie,  Maria  w  Simone 
Boccanegra  i Elwira w Ernanim Verdiego, Małgorzata w Fauście 
Gounoda, Micaela w Carmen Bizeta, Sophie w Kawalerze z różą 
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Straussa,  Maria  w  Mazepie  Czajkowskiego,  Pamina  w 
Czarodziejskim  flecie,  Elwira  w  Don  Giovannim  i  Hrabina  w 
Weselu  Figara  Mozarta,  Xenia  w  Borysie  Godunowie 
Musorgskiego,  Ewa w  Raju  utraconym  Pendereckiego,  Freia w 
Złocie Renu Wagnera i inne. 
 W  2005  r.  śpiewała  w  Sao  Paolo  we  Włoszech,  wykonując 
Tryptyk Pucciniego. W 2008 r. wystąpiła w Caracas w Wenezueli i 
Operze  w  Skopje  w  Macedonii,  a  w  2009  w  Munster  w 
Niemczech. Zasłynęła  jako wykonawczyni partii  sopranowych w 
dziełach  oratoryjnych  Góreckiego,  Kilara  i  Pendereckiego. 
Występowała  gościnnie  w  Amsterdamie,  Hanowerze, 
Dortmundzie,  Lipsku,  Dreźnie,  Berlinie,  Hamburgu,  Zurychu, 
Bernie,  Londynie,  Glasgow, Watykanie,  Tallinie,  Seulu  i  Degau 
(Korea Południowa), Caracas  (Wenezuela), Sao Paulo  (Brazylia), 
Detroit  (Michigan Opera Theater), Buffalo, Nowym  Jorku  (USA) 
oraz  w  Osace  (Japonia).  Współpracuje  z  licznymi  polskimi  i 
europejskimi  festiwalami.  Ma  w  dorobku  wiele  nagrań 
płytowych  oraz  dla  radia  i  telewizji.  W  1999  r.  otrzymała 
Nagrodę  Ministra  Kultury  i  Sztuki  za  osiągnięcia  w  dziedzinie 
muzyki  wokalnej,  w  2000  ‐  Nagrodę  im.  A.  Hiolskiego  za 
najlepszą  rolę  operową  sezonu  1999/2000.  Została  też 
odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze  ‐ Gloria Artis. Obecnie 
prowadzi także działalność pedagogiczną na UMFC w Warszawie.   

 prof. Ryszard Karczykowski 

Jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych. Ma za 
sobą wielką międzynarodową karierę wokalną. Śpiewał czołowe 
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partie  tenorowe  w  najpoważniejszych  ośrodkach  operowych  i 
koncertowych, u boku czołowych solistów swojej generacji, pod 
batutą światowej sławy dyrygentów. Jest także cenionym peda‐
gogiem  śpiewu,  jurorem międzynarodowych  konkursów wokal‐
nych, zajmuje się reżyserią muzyczną. 
      Wykształcony w  Gdańsku  i  Berlinie,  swoją  działalność  ope‐
rową  rozpoczął w  Niemczech  (1969).  Spektakularny występ w 
operze Verdiego La Traviata podczas Festiwalu Aix‐en‐Provence 
(1976)  oraz  debiut w  londyńskiej  Covent Garden  (1977)  otwo‐
rzyły artyście wrota do międzynarodowej kariery. Od tamtej pory 
występował na prawie wszystkich ważnych scenach operowych i 
estradach koncertowych  świata. W 1980 r. otrzymał prestiżowy 
tytuł Kammersänger. 
      Był  znakomitym wykonawcą,  takich m.in.  ról w  repertuarze 
klasycznym  jak: Alva w Lulu Berga, Lenski w Eugeniuszu Oniegi‐
nie Czajkowskiego, Edgaro w Łucji z Lammermooru i Nemorino w 
Napoju  miłosnym  Donizettiego,  Ferrando  w  Cosi  fan  tutte, 
Tamino w  Czarodziejskim  flecie  i  Belmonte w  Uprowadzeniu  z 
seraju Mozarta, Rudolf w Cyganerii, Rinuccio w Giannim  Schic‐
chim  i  Cavaradossi  w  Tosce  Pucciniego,  Alfred  i  Eisenstein  w 
Zemście  nietoperza  Johanna  Straussa,  Matteo  w  Arabelli 
Richarda  Straussa,  Riccardo w  Balu maskowym,  Fenton w  Fal‐
staffie, Książę w Rigoletcie  i Alfredo w Traviacie Verdiego. Śpie‐
wał  czołowe  partie  tenorowe  w  operach  Busoniego,  Flotowa, 
Haydna,  Lortzinga,  Moniuszki,  Offenbacha,  Prokofiewa,  Rossi‐
niego,  Schönberga,  Smetany  i  Szostakowicza.  Jego  wszech‐
stronny  repertuar obejmował nie  tylko opery, ale  tez operetki, 
oratoria, muzykę  sakralną  i pieśni. Dokonał  licznych nagrań dla 
rozgłośni  radiowych  i  telewizyjnych, w kraju  i za granicą. Ma w 
dorobku wiele  nagrań  CD  z  najlepszymi  orkiestrami  i  dyrygen‐
tami,  m.in.  dla  takich  wytwórni  fonograficznych,  jak:  DENON, 
DECCA, CAMERATA, BBC, ORF, RAI, ZDF i Polskie Nagrania. 
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      Od  r. 1982 prowadzi  również działalność pedagogiczną.  Jest 
profesorem zwyczajnym Wydziału Wokalnego UMFC w Warsza‐
wie,  współpracuje  też  z  krakowską  AM.  Prowadzi  kursy 
mistrzowskie w wielu krajach Europy oraz w Japonii. Od 1992 r. 
nosi  honorowy  tytuł  doktora,  nadany  przez  londyński  Institute 
for Applied Research. W roku 1998 otrzymał z rąk prezydenta RP 
tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. 
      W latach 2003–2006 był dyrektorem artystycznym Opery Kra‐
kowskiej. We wrześniu 2006  roku  został powołany na  stanowi‐
sko dyrektora artystycznego TW — ON. 
 
19.00 
Współczesne oblicza pieśni polskiej   
Wykonawcy: Warszawski Chór Chłopięcy  i   Męski  – K. Kusiel  – 
Moroz,  Preambulum,  Unplaged  Orchestra  –  M.  Śmigielski,  A. 
Zubel, M. Idzik, R. Danel. A. Serafińska, W. Pawlik, A. Kucharska – 
Szefler,  W.  Frankowska,  B.  Burzyńska,  J.  Drzymkowska,  P. 
Kosewski, M. Tryburska,  Z. Kosmalski, R.  Żurek, P.  Łapiński, M. 
Czarnota,  A.  Ferfecka,  Z. Malak,  J. Milewski,  S.  Zyskowski, M. 
Drozda,  M.  Czerwińska,  K.  Ciwis,  M.  Kuraś,  J.  Wydorska,  K. 
Sokołowska ;  prowadzenie red. Adam Rozlach (Polskie Radio) 
 sala koncertowa UMFC 
 
PROGRAM 

I.  Warszawski  Chór  Chłopięcy  i  Męski  przy  Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina 
1. Pozdrowienie anielskie –  S. Moniuszko 
2. Moja Piosnka  – J. Świder sł. C.K. Norwid 
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II. Kameralistyka wokalna 
Zespół Muzyki Dawnej Preambulum w składzie: 
 Dagmara  Barna,  Aleksandra  Bańkowska,  Justyna  Głażewska, 
Tomasz Gozdek, Marcjanna Wiśniewska – kierownik artystyczny 

1. Do Patrona Dobrej Sławy – J. Świder, sł. ks. Jan Twardowski 
2. Ave Maria – ks.  Jan Pryputniewicz 
3. Siekierecka rąbie – oprac. J. Czech 
 

      Zespół  Muzyki  Dawnej  "Preambulum" 
istnieje  od  listopada  1999  r.  przy  Grodzkim  Domu  Kultury  w 
Gorzowie  Wielkopolskim  i  od  samego  początku  prowadzi  go 
Marcjanna  Wiśniewska.    Przez  7  kolejnych  lat    zajmował  się 
głównie muzyką  instrumentalną,  święcąc wiele  tryumfów  jako 
zespół  fletowy  m.in.  Brązowa,  Srebrna  i  Złota  Harfa  Eola  na 
Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu. Natomiast od 2007 zespół 
rozpoczął  także pracę nad muzyką wokalną, która  także została 
zauważona i doceniona – Srebrna Harfa Eola oraz I nagroda na II 
Konkursie Chóralnym  im. Wacława  z  Szamotuł w  Szamotułach. 
ZMD  Preambulum  rozwijał  swój  warsztat  zarówno 
instrumentalny jak  i  wokalny  pracując  z  najlepszymi 
wykładowcami w dziedzinie muzyki dawnej, m.in. J. Urbaniakiem 
Ars  Nova,  C.  Szyfmanem  Il  Canto,  A.  Sapiechą  Il  Tempo, 
M.Bornusem‐Szczycińskim  Bornus  Consort,  T.  Czechakiem  i  A. 
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Mikołajczyk‐Niewiedział  Dekameron,  M.  Nahajowskim 
Umbraculum a   także  E.  Meyer  i  J.  Pacquier  Les  Traversees 
Baroques  . Zespół koncertuje  zarówno w kraju  jak  i  za granicą, 
często na najważniejszych  festiwalach muzyki dawnej w Polsce 
m.in.  na  Międzynarodowym  Festiwalu  Muzyki  Dawnej  im. 
Mikołaja  z  Radomia,  Festiwalu  Muzyki  Dawnej  –  Schola 
Cantorum  w  Kaliszu  czy  Festiwalu  Muzyki  Dawnej  na  Zamku 
Królewskim  w  Warszawie.  Zespół  jest  także  gospodarzem, 
odbywających  się  co  roku,  Gorzowskich  Spotkań  z  Muzyką 
Dawną  w  Gorzowie  Wielkopolskim. W  skład  repartuaru  ZMD 
Preambulum wchodzą głównie utwory renesansu, średniowiecza 
i  baroku  zarówno  polskich  jak  i  zagranicznych  kompozytorów, 
cykle  mszalne  i  motet,  a  także  utwory  o  lżejszej,  świeckiej 
tematyce – chanson  i madrygały. Otwartość członków zespołu  i 
ciekawość  każdej  muzyki  sprawia  iż  sięga  on  również  do 
utworów  spoza głównego nurtu  jego  zainteresowań wykonując 
muzykę współczesną i rozrywkową. 

III. Pieśń polska dla początkujących 
Stanislaw Moniuszko Grajek  sł. Antoni Kolankowski  
Rafał Żurek – tenor, Magdalena Czajka – fortepian 
 

  Rafał Żurek 
 ur.  7  lipca  1994  r. W  latach  2005  ‐  2008  uczeń  Państwowej 
szkoły muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego w Warszawie w 
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klasie  fletu  poprzecznego  w  prof.  R.  Falaszewskiej  ‐  Bzówka. 
Obecnie  tj.  od  września  2011  r.  uczeń  Państwowej  szkoły 
muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie w klasie śpiewu 
solowego w klasie prof. J. Knetiga. Równolegle jest uczniem klasy 
drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela. 
 
IV. Pieśń polska dla zaawansowanych 
Stanisław Moniuszko Trzech Budrysów  sł. Adam Mickiewicz 
Piotr Łapiński – baryton, Magdalena Czajka – fortepian 

 Piotr Łapiński  
ukończył ZPSM im. J. Elsnera w Warszawie w klasie dr M. Olkisz  i 
UM FC   w klasie prof. J. Knetiga.   Obecnie kontynuuje naukę na 
studiach  magisterskich    w  UMFC    również  w  klasie  prof.  J. 
Knetiga. Był uczestnikiem kursów wokalnych  takich pedagogów 
jak D. Niemirowicz, L. A. Mróz, A. Dobber, R. Kabaivanska,  J. D. 
Brock,  J.  Laszczkowski,  R.  Karczykowski.  W  2005  r.  został 
laureatem  stypendium  Ministra  Kultury  i  Sztuki.  Jest  także 
laureatem  wielu  konkursów  wokalnych,  między  innymi 
ogólnopolskiego konkursu im. K. Jamroz w Kielcach, F. Platówny 
we  Wrocławiu,  M.  Karłowicza  w  Krakowie,  Złote  Głosy 
Mazowsza w Warszawie.   
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V. Pieśń polska do tekstów obcojęzycznych 
Aleksander Tansman Songs of darknes, Cabaret 
 Karolina Ciwis – sopran, Małgorzata Kuraś – Tkacz – fortepian 
 

    Karolina Ciwis 
Studentka II roku wydziału Wokalnego UMFC, w klasie dr Eugenii 
Rozlach. W  1995  rozpoczęła  naukę  gry  na  fortepianie  w 
rybnickiej Państwowej  Szkole Muzycznej  I  i  II  stopnia  im. braci 
Szafranków.  Naukę  śpiewu  podjęła  w  2007  r.,  biorąc  lekcje  u 
prof.  M.  Growiec,  pod  której  nadzorem  rok  później  zaczęła 
studia na wydziale wokalno‐aktorskim Akademii Muzycznej  im. 
Karola  Szymanowskiego  w  Katowicach.  Brała  udział  w  letnich 
kursach operowych w Krynicy Zdroju  (2007‐2010). W 2009 była 
uczestniczką  Zimowego  Kursy  Wokalistyki  Operowej  w 
Dusznikach Zdroju. 

   Małgorzata Kuraś – Tkacz 
Dyplomantka  PWSM  im.  F.  Chopina  w  Warszawie  w  klasie 
fortepianu prof. M. Trombini – Kazuro. Wieloletnia stypendystka 
Fundacji  Chopinowskiej.  Od  30  lat  zajmuje  się  pracą 
pedagogiczno – dydaktyczną na Wydziale Wokalnym UMFC. 
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      Współpracowała  z  tak  wybitnymi  artystami  jak  B.  Hesse  – 
Bukowska,  U.  Trawińska  –  Moroz,  K.  Szostek  –  Radkowa,  B. 
Nieman,  Z. Donat,  S.  Ender,  R.  Karczykowski,  R. Węgrzyn  oraz 
nieżyjącymi już pedagogami H. Słonicką i E. Kossowskim. 
Wielokrotnie  towarzyszyła młodym  śpiewakom  na  konkursach. 
Koncertuje,  nagrywa  kasety  i  płyty  z młodymi  adeptami  sztuki 
wokalnej, solistami polskich i obcych scen operowych. 

 
VI. Pieśń inspirowana folklorem kaszubskim 
Smierc Swiętopôłka – sł. i muz. Jan Trepczyk 
Strużka – sł. i muz. Jan Trepczyk 
Leszczena – sł. ludowe, muz. Jan Trepczyk 
Aleksandra Kucharska‐Szefler – sopran, (notka str. ) 
Witosława Frankowska – fortepian 
 
 
VII. Pieśń polska do tekstów obcojęzycznych  
Poldowski – Colombine,  Le Faune 
Joanna Wydorska – sopran  
Katarzyna Ewa Sokołowska – fortepian 
 

  Joanna Wydorska 
Urodzona 2 czerwca 1988 r. W 2004 r. z wyróżnieniem ukończyła 
Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. T. Bairda w Iławie w klasie 
fletu poprzecznego. Od 2004 r. kontynuowała naukę w Olsztynie 
i w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina, lecz tym 
razem na wydziale wokalnym w klasie mgr J. Sołowiej. Od 2007 r. 
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zaczyna naukę w UMFC w Warszawie na wydziale wokalnym w 
klasie  prof.  M.  Marczewskiej.  W  2010  r.  z  wyróżnieniem 
ukończyła  studia  licencjackie.  Kontynuuje  je  na  stopniu 
magisterskim. Była uczestniczką znakomitych kursów wokalnych 
prowadzonych m.in. przez A. Garanča,  J. D. Brocka, P. Larini, S. 
D.  Kotlińskiego  czy  R.  Karczykowskiego.  Współpracowała  z 
Filharmonią  Warmińsko‐Mazurską  i  jej  dyrygentem  J. 
Przybylskim.  Jest  finalistką  w  I  Europejskim  Festiwalu  Duetów 
Operetkowych  i  Musicalowych  FACE  TO  FACE.  Na  początku 
września  2010  zdobyła  I  Wyróżnienie  i  Nagrodę  Specjalną  za 
szczególne predyspozycje  estradowe w V  Konkursie Wokalnym 
Złote Głosy Mazowsza.  Konkurs  zaowocował  także  udziałem w 
koncercie  inscenizowanym  Chopinowski  teatr  pieśni  w  Salach 
Redutowych  TW  –  ON  (IX  2010).  W  czerwcu  2010  r. 
zadebiutowała w TW w  roli  Zofii w  studenckiej produkcji Halki 
Wileńskiej  S.  Moniuszki  pod  batutą  M.  Kluczyńskiej.  W 
listopadzie  2010  r.  wystąpiła  w  roli  Hrabiny  Ludmilly  w 
studenckiej  produkcji  Spiskowców  F.  Schuberta  pod  batutą  T. 
Wicherka. W IV Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Muzyki 
Operetkowej  i Musicalowej  im.  I. Borowickiej  (XI 2010) dotarła 
do  finału  i  otrzymała  Nagrodę  Fundacji  Auxilium-  udział  w 
Koncercie Galowym w Zawierciu. W  tym  sezonie  zaśpiewa  rolę 
Fiordiligi  w  koncertowej  wersji  Cosi  fan  tutte  Mozarta  w 
Kołobrzegu, Gorzowie  Wielkopolskim.  Na  przełomie  maja  i 
czerwaca 2012 r. wystąpi w roli Tytanii w operze B. Brittena Sen 
nocy letniej, która zostanie wystawiona w TW – ON w reżyserii B. 
Redo‐Dobber, pod batutą M. Kluczyńskiej. 
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 Katarzyna Ewa Sokołowska 
Studiowała w klasie  fortepianu prof.  J. Ekiera  i prof.   A. Palety‐
Bugaj oraz w klasie kameralistyki prof. M. Nosowskiej w AM w 
Warszawie.  W  dziedzinie  kameralistyki  ukończyła  z 
wyróżnieniem studia podyplomowe i koncertowe (Konzertexam) 
w  klasie  H.‐P.  Stenzl  i  V.  Stenzl  w  Hochschule  für Musik  und 
Theater  Rostock  (Niemcy).  Wraz  z  A.  Kozło  tworzy  duet 
fortepianowy  Ravel  Piano  Duo  uhonorowany  wieloma 
nagrodami  na międzynarodowych  konkursach,  koncertujący  w 
Polsce  i  całej Europie. Działalność  koncertową pianistka  łączy  z 
pedagogiką,  prowadząc  klasę  fortepianu  i  kameralistyki  w 
Zespole  Państwowych  Szkół  Muzycznych  im.  F.  Chopina  w 
Warszawie.  W  latach  2008‐2010  współpracowała  z  Katedrą 
Fortepianu  UMFC  w  Warszawie.  Jako  pianistka  jest  obecnie 
wykładowcą Wydziału Wokalnego tej Uczelni. 

 
 
IX. Pieśń współczesna 
Luciano Berio Sequenza III – Agata Zubel (notka str.  ) 
 
 
 
X. Pieśń z orkiestrą kameralną 
Miłosz  Bembinow  Prochem  i  cieniem  jesteśmy  –  Unplaged 
Orchestra – Michał Śmigielski, Magdalena Idzik mezzosopran 
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  Miłosz Bembinow  
urodził  się  w  1978  r.  w  Warszawie.  Studiował  kompozycję 
i dyrygenturę w warszawskiej AM  im. F. Chopina, gdzie obecnie 
pracuje  jako wykładowca. Otrzymał szereg nagród  i stypendiów 
–  m.in.  Stypendium  Ministra  Kultury  RP  „Młoda  Polska”.  W 
latach 2007‐2008 pracował na Uniwersytecie Keimyung w Korei 
Południowej jako gościnny profesor kompozycji. 
     Dorobek  twórczy  Miłosza  Bembinowa  obejmuje  zarówno 
utwory  kameralne,  chóralne,  orkiestrowe  i  oratoryjne,  jak  też 
muzykę  rozrywkową  i  filmową.  Jego  kompozycje wykonywane 
były  w  większości  krajów  europejskich,  krajach  Ameryki 
Północnej  i Południowej  oraz  w  Azji,  prezentowane  przez 
rozmaite  rozgłośnie  radiowe  i telewizyjne,  a  także  zostały 
wydane  na  22  płytach  kompaktowych.  Kilka  spośród  tych  płyt 
nominowano  do  nagrody  polskiego  przemysłu  fonograficznego 
Fryderyk w kategorii Muzyka Współczesna. 
     Szczególne miejsce w twórczości Miłosza Bembinowa zajmuje 
muzyka  wokalna  oraz  wokalno‐instrumentalna.  Jego  utwory 
wykonywane były przez m.in. W. Ochmana, Chór ON– TW, Chór 
Opery  i  Filharmonii  Podlaskiej,  czy  też  brytyjski  sekstet  „The 
King's  Singers”.  Bembinow  jest  autorem  szeregu  motetów 
chóralnych,  które  doczekały  się  dziesiątek  wykonań  na  całym 
świecie:  m.in.  Ave  maris  stella,  Beatus  servus,  Veni  Sancte 
Spiritus,  Vulnerasti  cor  meum.  Cykl  jego  pieśni  na  sopran  i 
fortepian  Letters.  From Dusk  till Dawn doczekał  się  rozmaitych 
interpretacji,  ciesząc  publiczność  polską  i  zagraniczną.  W 
czerwcu  b.r.,  nagrodzoną  „standing  ovation”  premierę  utworu 
Miłosza  Bembinowa  Amor  vincit  wykonało  blisko  500  osób. 
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Kilkunastoma połączonymi chórami z całego świata (od Mołdawii 
po  Ekwador),  solistami  i  orkiestrą  dyrygował  sam  kompozytor. 
W najbliższym  czasie  odbędzie  się  szereg  koncertów 
promujących  najnowszy  album  CD  i  DVD  Łukaszewski  & 
Bembinow  –  kolędy  i  pastorałki  –  nagrany  przez  tarnowski 
Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes oraz Kwartet DAFO. 

  Magdalena Idzik  
jest  absolwentką  AM  im.  F.  Chopina  w  Warszawie  w  klasie 
śpiewu solowego prof. M. Marczewskiej. Studia kontynuowała w 
Mediolanie  pod  kierunkiem  V.  Terranovy  i  w  Londynie  u  J. 
Mammen.  Otrzymała  stypendium  Promocja  Talentu 
przyznawane przez Fundację E. Czeszejko‐Sochackiej. W 2001 r. 
ukończyła we Włoszech Akademię Rossiniowską pod kierunkiem 
znakomitego  dyrygenta  A.  Zeddy.  Na  scenie  TW  –  ON 
zadebiutowała  w  spektaklu  Śpiewnik  domowy  S. Moniuszki  w 
reżyserii M. Fołtyn. W swoim bogatym repertuarze artystka ma 
wiele partii mezzosopranowych, między innymi w takich operach 
jak:  Eugeniusz  Oniegin  P.  Czajkowskiego;  Jaś  i  Małgosia  E. 
Humperdincka;  Straszny  dwór,  Hrabina  S.  Moniuszki;  Wesele 
Figara, Czarodziejski  flet W. A. Mozarta; Krakowiacy  i Górale K. 
Kurpińskiego;  Łucja  z  Lammermoor  G.  Donizettiego; Magiczny 
Doremik  M.  Ptaszyńskiej;  Janek  W.  Żeleńskiego;  Jaskółka, 
Madame Butterfly G. Pucciniego; Podróż do Reims G.Rossiniego; 
Salome  R.  Straussa;  Carmen  G.  Bizeta;  Rigoletto  G.  Verdiego. 
Śpiewała  także  rolę  Hudel  w  musicalu  Skrzypek  na  dachu. 
Maddalenę  w  Podróży  do  Reims  kreowała  także  w  Pesaro  na 
zaproszenie Rossini Opera Festival. Z zespołem Opery Narodowej 
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uczestniczyła  w  występach  gościnnych  na  Cyprze,  w  Japonii  i 
Hiszpanii. 
      Bogaty  i  nieustannie  poszerzany  jest  również  repertuar 
oratoryjno‐kantatowy i pieśniarski artystki, który z powodzeniem 
wykonuje  na  estradach  filharmonicznych w  kraju  i  za  granicą. 
Oklaskiwała  ją  publiczność  sal  koncertowych  w  Amsterdamie, 
Brukseli,  Kolonii,  Kopenhadze,  Luksemburgu,  Paryżu, Walencji, 
Nowym  Jorku,  Toronto  i  Tokio.  Współpracowała  z  takimi 
dyrygentami  jak:  Ł. Borowicz, T. Bugaj,  J. Kaspszyk, K. Kord, M. 
Nestorowicz, M. Nałęcz‐Niesiołowski, T. Wojciechowski, M. Jacek 
Błaszczyk,  A.  Zedda,  M.  Rota,  W.  Crutchfield,  A.  Fogliani,  V. 
Gergiev,  T.  Severini oraz  z  cenionymi  reżyserami,  są  to między 
innymi: M.  Treliński, M. Domingo,  J.  Józefowicz,  A.  Freyer, M. 
Ottava, E. Sagi. Ważnym wydarzeniem w karierze śpiewaczki był 
udział  w  wykonaniu  Requiem  Mozarta  podczas  uroczystego 
koncertu dla królowej belgijskiej Fabioli w piątą rocznicę śmierci 
króla  Baudouina. Wystąpiła  w  słynnym  koncercie  galowym  A. 
Bocellego  w  TW w  Łodzi.  Wzięła  także  udział  w  koncercie 
poświęconym  pamięci  G.  Sinopoliego  oraz  w  uroczystej  gali 
Gwiazdy  dla  Europy  pod  batutą  argentyńskiego  tenora  i 
dyrygenta J. Cury. 
 

   Michał Śmigielski 
 urodził się w 1983 r. Jako dyrygent zadebiutował w wieku 16 lat, 
a  już  rok  później  zadyrygował  zespołem  instrumentalnym  w 
Galerii  Porczyńskich  w  Warszawie  oraz  na  Zamku  w  Liwie. 
Ukończył Muzykologię Teoretyczną i Stosowaną w Uniwersytecie 
im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego  (dyplom  z wyróżnieniem). 
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W  latach 2002‐2004  kształcił  się  jako dyrygent pod  kierunkiem 
dr. S. Wróblewskiego. Obecnie jest studentem V wydziału UMFC 
w  klasie  dyrygentury  prof.  R.  Zimaka. Jest  dyrygentem  i 
współzałożycielem  UNPLUGGED  ORCHESTRA,  z  którą  dokonał 
prawykonań wielu utworów, m.in. B. Kowalskiego, T. Opałki, W. 
Błażejczyka, R. Dębskiego, K. Janczaka, T. Walewskiego, M. Holki 
oraz M. Ałaszewskiego. Najważniejsze koncerty: 
2008 Koncert Kompozytorski w Studiu 1 AM im. F. Chopina w Warszawie 
2007 Koncert w ramach Festiwalu Muzyki Chóralnej, Sanktuarium Matki Bożej         
Hallerowskiej, Mińsk Mazowiecki  
2007 Koncert Stypendystów Banku Société Générale, Stara Pomarańczarnia w  
         Łazienkach Królewskich, (org. przez AM im. F. Chopina w Warszawie) 
2006 koncert dla Międzynarodowego Forum Kobiet, Klub Arco, Warszawa 
Nagrania: 
2008 W. Błażejczyk, M.A.D., T. J. Opałka, Autumn8 (wersja II) 
Sala Koncertowa AM im. F. Chopina w Warszawie 
2008 B. Kowalski, Tchnienie Wiosny, K. Aleksander Janczak, le Printemps z Les 
Six Saisons/ Sala Koncertowa AM im. F. Chopina w Warszawie 
2008 kolędy w aranżacji B. Kowalskiego, (w)  
Sala Koncertowa AM im. F. Chopina w Warszawie 
2006 muzyka do filmu dokumentalnego Śląski Interes ‐ produkcja dla HBO 
Polska; reż. M. Rogalski, muz. J. Komar 
2005 muzyka do filmu dokumentalnego Wesoła ‐ Rozmowy i Widoki, reż. J. 
Dzik, muz. M. Śmigielski 

 
––––––––––––PRZERWA______________ 
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I. Pieśń współczesna 
 
Paweł  Mykietyn    Sonety  Shakespeare'a  na  sopran  męski  i 
fortepian  –  Michał  Sławecki  –  sopran,  Joanna  Wicherek  – 
fortepian 

   Paweł Mykietyn, 
kompozytor  i  klarnecista,  urodzony  20  maja  1971  w  Oławie. 
Studiował  w  klasie  kompozycji  W.  Kotońskiego  w  AM    w 
Warszawie, którą ukończył w 1997. W 1990 zdobył II nagrodę na 
Konkursie Kompozytorskim  im. A. Krzanowskiego.  Jego utwór 3 
for 13 dla 13 wykonawców (1994), napisany na zamówienie PR, 
zajął  pierwszą  lokatę  w  kategorii  twórczości  kompozytorów 
młodych na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO 
w Paryżu w 1995. W 1996 Epifora na fortepian i taśmę, napisana 
również na zamówienie PR, zajęła I miejsce w kategorii utworów 
kompozytorów  młodych  na  IV  Międzynarodowej  Trybunie 
Muzyki  Elektroakustycznej  UNESCO  w  Amsterdamie  oraz 
znalazła się w grupie kompozycji rekomendowanych w kategorii 
ogólnej. W  2000  został  laureatem  Paszportu  Polityki. W  2008 
jego  Symfonia  nr  2  znalazła  się  na  liście  rekomendowanych 
kompozycji przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. Ten 
sam  utwór  otrzymał  też  Nagrodę  Mediów  Publicznych  w 
dziedzinie  współczesnej  muzyki  poważnej  OPUS  2008. 
Komponuje  na  zamówienie  wielu  festiwali  i  instytucji,  m.in. 
Warszawskiej Jesieni, PR, TW – ON, a także dla wykonawców, w 
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tym  E.  Chojnackiej,  J.  Artysza,  A.  Bauera,  M.  Grzybowskiego. 
Pisze również muzykę dla teatru, przez wiele lat współpracował z 
K.  Warlikowskim,  który  wyreżyserował  jego  operę  Ignorant  i 
szaleniec(2000).  W 1993 roku zadebiutował utworem La Strada 
na  festiwalu  Warszawska  Jesień,  będąc  jeszcze  studentem 
kompozycji u W. Kotońskiego. Sukces zaowocował zamówieniem 
kompozytorskim  Festiwalu,  w  wyniku  którego  powstał  utwór 
Eine  kleine  Herbstmusik.  Kolejne  edycje  Warszawskiej  Jesieni 
przynosiły następne utwory Mykietyna: Koncert fortepianowy w 
roku  1997,  Commencement  de  Siècle,  Shakespeare's  Sonnets, 
wreszcie  operę  Ignorant  i  szaleniec. Muzyka  P. Mykietyna ma 
żywiołowy,  nieraz  nawet  agresywny  charakter  i  wyrazistą 
strukturę.  Kompozytor  ostentacyjnie  korzysta  z  harmoniki  dur‐
moll, wprowadzając fragmenty tonalne na zmianę z odcinkami o 
swobodnej  harmonii.  Sięga  też  po  tradycyjne  struktury 
melodyczne, przekształcając je na swój sposób. Mykietyn wydaje 
się  być wzorcowym  przykładem  twórcy  postmodernistycznego, 
bez  żadnych  kompleksów  czerpiącego  zarówno  inspirację,  jak  i 
materiał  z  wszelkich możliwych  źródeł.  Komponowanie  jest  w 
znacznej  mierze  układaniem  puzzli  z  gotowych  elementów. 
Muzyka  Mykietyna  budzi  wiele  emocji.  Jej  entuzjastami  są 
zwłaszcza młodsi słuchacze, których fascynują mocne brzmienia i 
ostre rytmy. 
Ważniejsze kompozycje wokalne: 
• Shakespeare's Sonnets na sopran męski i fortepian (2000) 
• Ignorant i szaleniec, opera kameralna (2001) 
• Lekko na 6 głosów męskich (2003) 
• Ładnienie  na  baryton,  klawesyn w  stroju mikrotonowym  i  kwartet 

smyczkowy (2004) 



85 
 

• Pasja według  św. Marka na  sopran, głos  recytujący, głos naturalny, 
chór i orkiestrę kameralną (2008)             Autor: Małgorzata Kosińska 

                                                                                      
 

 Michał Sławecki  
Urodził  się 23  stycznia 1988 w Płocku. Tam  rozpoczęła  się  jego 
przygoda  ze  śpiewem,  gdzie  stawiał  swoje  pierwsze  kroki  w 
chórze chłopięco‐ męskim Pueri Cantores Plocenses. Obecnie jest 
studentem  IV roku UMFC w Warszawie na Wydziale Wokalnym 
w klasie Prof. A. Stefanowicza. Zdobył wyróżnienie na Konkursie 
Wokalnym  im.  F. Platówny we Wrocławiu oraz wyróżnienie na 
Konkursie  Wokalnym  im.  K.  Jamroz  w  Kielcach.  Jako  laureat 
konkursów  występował  w  Filharmonii  Wrocławskiej  oraz 
Filharmonii  Kieleckiej.  Występował  również  na  XII 
Międzynarodowym  Festiwalu  Muzycznym  im.  K.  Jamroz  w 
Busku‐Zdrój.  Na  swoim  koncie  ma  również  występy  w 
Filharmonii  Ślaskiej w  Bytomiu,  Teatrze  Polskim w Warszawie, 
TW w Warszawie oraz Operze Nova w Bydgoszczy. Koncertował 
również na  Łotwie,  Litwie, w Niemczech  Francji, Grecji, Austrii. 
W swoim repertuarze ma  liczne dzieła od muzyki barokowej po 
muzykę  współczesną.  Występował  w  licznych  inscenizacjach 
operowych  wcielając  się  w  takie  postaci  jak m.in.,  Aniołek  w 
Widmach  S.  Moniuszki,  First  Witch  w  Dydonie  i  Eneaszu  H. 
Purcella , Sekstus w Juliuszu Cesarze G.F. Haendla. Brał udział w 
wielu kursach wokalnych, gdzie kształcił swoje umiejętności pod 
okiem  takich  osób  jak,  m.in.  P.  Esswooda,  J.  Oxleya,  A. 
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Radziejewskiej,  O.  Pasiecznik,  M.  Chanca.  W  swoim  dorobku 
artystyczny ma również wiele nagrań płytowych oraz radiowych. 
 

 Joanna Wicherek  
urodziła się w 1987 r. w Sieradzu. Od 2007 r. studiuje w UMFC w 
Warszawie w klasie prof.J. Romaniuka i st. wykł. R. Sanjines. W r. 
2009  w  ramach  programu  Socrates‐Erasmus  pracowała  pod 
kierunkiem  prof.  N.  Floresa  w  Universität  für  Musik  und 
darstellende Kunst w Wiedniu. 
Posiada  w  swoich  osiągnięciach  nagrody  i  wyróżnienia  w 
konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: 
‐ wyróżnienie w VI Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych 
Wykonawców w Warszawie (2005) 
‐ wyróżnienie w  X Międzynarodowym  Konkursie Współczesnej 
Muzyki Kameralnej w Krakowie (2006) 
‐ nagroda w VIII Konkursie Muzyki XX  i XXI wieku dla Młodych 
Wykonawcóww Warszawie (2009) 
Występuje  w  kraju  (Filharmonia  Łódzka,  Filharmonia 
Świętokrzyska, Filharmonia Wrocławska, Filharmonia Lubelska)  i 
za  granicą,  wykonując  zarówno  repertuar  solowy,  jak  i 
kameralny.   Ma  na  swoim  koncie  koncert  z  orkiestrą  Polish 
Camerata,  z  którą  wykonała  I Koncert  Fortepianowy op. 35 D. 
Szostakowicza.   Jest  członkinią  Stowarzyszenia  Miłośników 
Muzyki Dawnej i, wraz z zespołem muzyki dawnej ‐ PROAVITUS ‐ 
dokonała nagrania płytowego. 
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II. Piosenka jazzowa  
Anna Serafińska (notka str.  ) , Włodzimierz Pawlik – fortepian 
 
Nie odchodź ‐ Wasowski / Przybora 
Samba na jedną nutę ‐ J. Kofta / A. C. Jobim 
                                                                      
 
III. Piosenka aktorska 
Beata Burzyńska  
1. Z kim ci  tak będzie  źle  jak ze mną – muz. R. Orłow,       sł. W. 
Młynarski 
2. Rebeka –  muz. Z. Białostocki, sł. A. Włast 
 

 Beata Burzyńska 
ur. 08.05.1986 r.  
2011  ‐  AM  im.  S.  Moniuszki  w  Gdańsku,  wydział  wokalno  – 
aktorski,  specjalnośćmusical;  2008  ‐  ZPSM  im.   F.  Chopina  w 
Warszawie, wydział: wokalny,  specjalność muzyka  rozrywkowa; 
2009    Warsztaty  tańca,  Zawirowania  w  Teatrze  Tańca  Stara 
Prochownia w Warszawie; 2008 Warsztaty wokalno – aktorskie 
w  Teatrze  Muzycznym  Roma  w  Warszawie;  2008  Warsztaty 
wokalno – aktorskie w Teatrze Muzycznym Buffo w Warszawie. 
 
 Iga Drzymkowska  
1. Mein jidisze mame‐ muz. M. Pollack, sł. M. Hemar 
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2. Tico tico‐ muz. Anreu, sł. M. Czubaszek 
 

 Iga Drzymkowska  
– studentka IV roku wydziału wokalno‐aktorskiego o specjalizacji 
musical w AM im. S. Moniuszki w Gdańsku, w klasie śpiewu   ad. 
dr  A. Nanowskiego. Od  2003r. współpracuje  z  Ełckim  Teatrem 
Tańca w charakterze tancerza, aktora i wokalisty, biorąc udział w 
realizacjach ww grupy w Polsce  (Warszawa, Olsztyn,  Łódź) oraz 
za granicą (Ryga, Nettetal, Sankt Petersburg, Krym). Wyróżniona 
nominacją  dla  najlepszej  aktorki  pierwszoplanowej  za  spektakl 
taneczny  Topicha  na  Międzynarodowym  Festiwalu  Teatrów 
Zaczynamy  teatr  w  Sankt  Petersburgu  (wrzesień  2011r.).  Od 
czerwca br. związana z  teatrem  różności A3 Teatr pod dyrekcją 
D.  Skibińskiego    (udział  w  spektaklach  Zmysły  oraz  Zmysły. 
Program II – Baby w pierwszoplanowej roli tancerki, wokalistki  i 
aktorki  ‐  rola  Ucha).  Spektakle  te  brały  udział  w 
międzynarodowych  festiwalach  teatrów  ulicznych  FETA  2011 
(Gdańsk), Wertep 2011 (Puszcza Białowieska), w Festiwalu Kultur 
i  Narodów  w  Czeremsze  (lipiec  2011r.),  a  także  w  ramach 
imprezy Gazety Wyborczej w Łodzi (sierpień 2011r.). 
 
Piotr Kosewski   
1. Piosenka o toksycznej niani ‐ muz. J. Wojtarowicz, sł. R. Kmita 
2. Skrzypek Hercowicz ‐ muz. A. Zarycki, sł. O. Mandelsztam,  
                                                                        tł.    W. Woroszylski 
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 Piotr Kosewski  
ur.1988 student IV roku na Wydziale Wokalno‐Aktorskim AM im. 
S. Moniuszki w Gdańsku na specjalności musical, z klasy prof. R. 
Minkiewicza. Założyciel młodzieżowego  zespołu musicalowego‐ 
Olsztyńskiej  Grupy Metro,  z  którą  zrealizował musicale Metro 
oraz Romeo  i  Julia. Za prowadzenie OGM otrzymał wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie TVP‐ Ambasador Doliny Kreatywnej. 
Brał udział w wielu koncertach i spektaklach. Obecnie można go 
zobaczyć m.in. w produkcji Teatru Wybrzeże Kasia z Heilbronnu. 
 W 2008 r. otrzymał tytuł Najlepszego Aktora Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych  Bakcyl,  w  2009  r.  wyróżnienie  na  VI 
Ogólnopolskim  Festiwalu  Piosenki  Aktorskiej  Reflektor  w  
Koszalinie.  Na  tym  samym  festiwalu,  w  roku  2010  otrzymał  I 
miejsce oraz Grand Prix. 
 
Monika Tyburska  
La Boheme ‐ muz. Ch. Aznavour, sł. J. Plante, tł .J. Menel 

 Monika Tyburska 
‐  studentka  IV  roku  im.  S. Moniuszki  w  Gdańsku  na  wydziale 
wokalno‐  aktorskim  specjalność  musical.  Swoją  profesjonalną 
przygodę muzyczną  zaczęła mając  8  lat,    podejmując  naukę w 
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Państwowej  Szkole  Muzycznej  im.  Karola  Szymanowskiego  w 
Płocku. Ukończyła  I  i  II  stopień w  klasie  fortepianu.    Jednak w 
trakcie edukacji muzycznej odkryła,  że  to właśnie  śpiew  jest  jej 
największą miłością.   Brała udział w wielu konkursach, zajmując 
najwyższe  miejsca.  Do  największych  osiągnięć  należą  m.in:  I 
nagroda  w  VI  mazowieckim  konkursie  muzyki  współczesnej,  I 
miejsce  z  zespołem  wokalnym  3M  w  42  Ogólnopolskim 
Konkursie  Piosenki  Dziecięcej  w  Tomaszowie,  Finalistka 
Ogólnopolskiego festiwalu polskiej piosenki  lat 60‐tych  i 70‐tych 
w Wyszkowie. Obecnie kształci  swój wokal pod  czujnym okiem 
prof. R. Minkiewicza.  Ma na koncie również debiut symfoniczny, 
w  tym  roku    zaśpiewała  z  orkiestrą  symfoniczną  w  koncercie 
karnawałowym pod batutą Z. Rycherta. Wiąże  swoją przyszłość  
z musicalem. 
 
akompaniament:  

 Zbigniew Kosmalski 

- od 30 lat pracuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni – Studio im. D. 
Baduszkowej jako akompaniator. W latach 1990 – 1993 w 
Akademii Muzycznej prowadził zajęcia Rytmiki i Improwizacji 
fortepianowej, obecnie akompanuje młodym adeptom sztuki na 
kierunku Jazzu i Muzyki Estradowej oraz na kierunku Musical. 
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IV. Piosenka estradowa 
Renata Danel (notka str.  ) 
1. You needed me – muz. sł. Anne Muray 
2. A co dalej? – muz. Renata Danel, sł. Bogdan Olewicz 

 

V. Kameralistyka wokalna 
Zespół Muzyki Dawnej Preambulum w składzie: 

Dagmara  Barna,  Aleksandra  Bańkowska,  Justyna  Głażewska, 
Tomasz Gozdek, Marcjanna Wiśniewska – kierownik artystyczny 

1. Dorota –  sł. i muz. J. Dargiel „Henryk” arr. A. Borzym jr 
2. Wesoły deszczyk – J. Wasowski i J. Przybora arr. A. Borzym jr 
3. Gwiaździsta noc – P. Maszyński 
 
 
 
VI. Pieśni patriotyczne w opracowaniu Włodzimierza Korcza 
1.Czarna sukienka – sł. K. Gaczyński, muz. Z. Preisner  
   -  A. Ferfecka ‐ sopran 
2.Chorągiewka – sł. M. Gosławski, muz. Anonim 
   -M. Drozda ‐ bas, S. Zyskowski ‐ tenor 
3.Wojak – sł. S. Witwicki, muz. F. Chopin 
   -Z. Malak ‐ tenor 
4. Ułan i dziewczyna – sł. F. Kowalski, muz. W. R. Gallenberg  
   - M. Czerwińska ‐ mezzosopran, J. Milewski ‐ baryton 
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 Adriana Ferfecka  
ur.  14  stycznia  1992r  w  Legnicy.  W  2011r.  ukończyła 
Ogólnokształcącą  Szkołę  Muzyczną  w  Legnicy  na  wydziale 
fortepianu, w  klasie mgr  Ireny Gracy  oraz  na wydziale  śpiewu 
solowego  w  klasie  mgr  Beata  Pazio‐Grygiel.Laureatka 
ogólnopolskich  i  międzynarodowych  konkursów  wokalnych. 
W październiku 2009  r. otrzymała  II nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie  Wokalnym  im.  M.  Karłowicza  w  Krakowie. 
Miesiąc  później  zdobyła  I  nagrodę  na  III  Ogólnopolskim 
Konkursie  Wokalnym  im.  B.  Kostrzewskiej  w  Rzeszowie. 
Rok  2010  obfitował  w  wiele  nagród:  II  nagroda  na 
ogólnopolskich przesłuchaniach CEA w Warszawie,  I nagroda na 
XI  ogólnopolskim  konkursie  wokalnym  im.  F.  Platówny  we 
Wrocławiu, I nagroda na ogólnopolskim konkursie wokalnym im. 
F. Krysiewicz w Bydgoszczy, II nagroda oraz nagroda specjalna za 
szczególne  predyspozycje  estradowe  na  ogólnopolskim 
konkursie  wokalnym  Złote  Głosy  w  Warszawie,  nagroda 
specjalna  od  ZASP. We wrześniu  2010r.  otrzymała  stypendium 
prezydenta miasta Legnica za szczególne osiągnięcia artystyczne. 
W  lutym  2011  r.  zdobyła  I  nagrodę  oraz  nagrodę  specjalną  za 
najlepsze  wykonanie  pieśni  niemieckiej  na  międzynarodowym 
konkursie wokalnym  im. G. Perottiego w Niemczech. W marcu 
2011  r.  otrzymała  pierwszą  nagrodę  na  VIII  ogólnopolskim 



93 
 

konkursie wokalnym im. L. Różyckiego w Gliwicach. Uczestniczka 
wielu koncertów m.in. z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną pod dyr. 
B.  Ksiądzyny,Polsko‐Niemiecką  orkiestrą  pod  dyr.  C.  Simona w 
Niemczech, orkiestrą  Teatru Muzycznego w Gliwicach pod dyr. 
A.  Rosoła  oraz  orkiestrą  ZSM  w  Legnicy  pod  dyrekcją  A. 
Piechaczka.  W  czerwcu  2011r.  uzyskała  stypendium  Ministra 
Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie studentka UMFC w 
Warszawie na wydziale wokalnym w klasie prof. Jolanty Janucik. 
 
Magdalena Czerwińska 
Urodzona  w  1991  r.  w  Starachowicach.  Od  najmłodszych  lat 
uczestniczyła  w  zajęciach  tanecznych,  wokalnych  i  aktorskich. 
Ukończyła  szkołę  muzyczną  I  stopnia  im.  F.  Rybickiego  w 
Starachowicach,  w  klasie  skrzypiec  mgr  J.  Kurzyńskiej.  Brała 
udział  w  licznych  występach  chóru  oraz  orkiestry  szkolnej. W 
2004  r.  została  przyjęta  do  dziewczęcego  chóru  kameralnego 
Portamento oraz zespołu wokalnego Cavatina, działających przy 
MDK  w  Starachowicach.  Ich  dyrygentem  i  opiekunem 
artystycznych  jest  mgr  B.  M.  Mrózek.  Dzięki  uczestnictwie  w 
zespołach współpracowała m.in.    z prof. C. Szyfmanem, prof. B. 
Jaskólską,  prof.  T.  Czechakiem,  prof.  E.  Wtorkowską, prof.  J. 
Gałęzką‐  Tritt,  prof. M.  Bornusem‐  Szczycińskim,  R.  Agnel  i  D. 
Brojkiem.  Brała  udział  w  licznych  warsztatach  zarówno 
wokalnych  jak  i  tanecznych  m.in.  w  Kaliszu,  Gorzowie 
Wielkopolski, Dębnie. Wraz  z chórem  i  zespołem  jest  laureatką 
wielu nagród na prestiżowych konkursach i festiwalach m.in. we 
Wrocławiu,  Kaliszu,  Legnicy,  Międzyzdrojach.  W  2010  r. 
otrzymała nagrodę dyrektora SCK w Starachowicach‐ JUPITEREK, 
za szczególne osiągnięcia artystyczne. Aktualnie jest studentką II 
roku UMFC w Warszawie, w klasie prof. E. Iżykowskiej.  
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  Jakub Milewski  
ur.  13.11.1992  r.  w  Ostrołęce,  kompozytor,  z  zamiłowania 
dyrygent.  W  2004  r.  ukończył  I  stopień  Szkoły  Muzycznej  w 
Ostrołęce na wydziale  fortepianu. W 2008r.  rozpoczął edukację 
muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej  II st. w Ostrołęce na 
wydziale wokalnym w klasie  prof. U. Napiórkowskiej.  
      W  ubiegłym  r.  jako  dyrygent  zaproszony  został  do  2 
przedsięwzięć- Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Lublinie, a także Karnawału z kolędą ‐zaproszenie 
Solistów Opery Bałtyckiej (aranżer  i dyrygent). Jest dwukrotnym 
stypendystą  Prezydenta  Miasta  Ostrołęki. W  październiku  b.r. 
rozpoczął studia w UMFC w Warszawie na wydziale wokalnym – 
specjalność śpiew solowy w klasie prof. R. Cieśli. 
 

   Zbigniew Malak 
urodzony  w  1990  r.  w  Poznaniu.  Ukończył  Poznańską 
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną  II  stopnia  im. M. Karłowicza 
w  klasie  klarnetu.  Od  2009  r.  jest  studentem  UMFC  w  klasie 
śpiewu solowego ad. dr hab. R. Cieśli.  
     W 2008 r. laureat I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. 
H.  Słonickiej  w  Suwałkach  (III  miejsce)  oraz  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Wokalnego  im.  F.  Krysiewicz  w  Bydgoszczy 
(wyróżnienie).  Brał  czynny  udział  w  wielu  kursach  wokalnych 
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m.in. w Nowym Sączu i Dusznikach Zdroju. W 2010 r. jako solista 
razem z Orkiestrą Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej 
kilkakrotnie wykonywał Magnificat J. S. Bacha, a w  lipcu 2011 r. 
razem  z  zespołem  Il  Tempo  oraz  Tempus  brał  udział  w 
rekonstrukcji Mszy Wazowskiej transmitowanej przez Program 2 
Polskiego Radia. 
 
VII.  Warszawski  Chór  Chłopięcy  i  Męski  przy  Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina 
1. Ułani 
2. Szara piechota 
3. Pierwsza Brygada  
– pieśni patriotyczne w opracowaniu Dobrzańskiego. 
Marcin Łopacki – fortepian 
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