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Entuzjazm i radość muzykowania, jakie epatowały od Jana Walczyńskiego, 

sprawiły, że stałem się słuchaczem niemalże wszystkich koncertów filharmonicznych, 

festiwalowych i jazzowych, a także z zapałem grałem w szkolnej orkiestrze 

symfonicznej, którą prowadził Mieczysław Gawroński. Z inicjatywy Grażyny Rogali-

Szczerek na kilka lat związałem się z Chórem Górniczym Politechniki Wrocławskiej,         

a później także z Chórem „Collegium Musicum” tejże uczelni oraz regularnie 

uczestniczyłem w próbach znanego zespołu Spirituals Singers Band pod kierownictwem 

nieżyjącego już Włodzimierza Szomańskiego. Liceum oferowało wówczas różnorodne 

zajęcia fakultatywne (m.in. emisja głosu, ćwiczenia z harmonii, propedeutyka 

kompozycji, big-band z zespołem wokalnym), na które chętnie uczęszczałem. Zacząłem 

także poważniej interesować się kompozycją oraz dyrygenturą, zdobywając na tych 

polach pierwsze doświadczenia. Komponowałem utwory chóralne, etiudy dla zespołu 

wokalnego licealnego big-bandu, a po założeniu złożonej z kolegów małej orkiestry – 

także utwory na smyczki oraz na chór z orkiestrą, które zresztą doczekały się 

prawykonań, np. na koncertach Szkoły organizowanych w Filharmonii Wrocławskiej. 

Natomiast wspomniana orkiestra związała się na pewien czas z Chórem „Collegium 

Musicum”, w wyniku czego na swym koncie mogłem zapisać również pierwsze występy 

w roli dyrygenta, a nawet radiowe nagrania. Opiekę nad tym zespołem sprawował 

Andrzej Kosendiak. O tym, jak istotne piętno wywarły na mnie wymienione tu postaci 

świadczy fakt, że do dziś nie tylko utrzymuję z nimi bliskie relacje, ale także 

nieprzerwanie współpracuję zawodowo. Już wówczas miałem okazję bliższego 

poznania wielu innych cenionych artystów oraz specyfiki organizacji życia muzycznego, 

gdyż jako wolontariusz włączałem się w prace biur festiwali Musica Polonica Nova oraz 

Wratislavia Cantans. 

 

Wszystkie te doświadczenia sprawiły, że jako wolny słuchacz zacząłem pojawiać 

się na konsultacjach z kompozycji i dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 

W roku 1985 zostałem do niej przyjęty na studia kompozytorskie w klasie prof. Grażyny 

Pstrokońskiej-Nawratil. Ukończyłem je z wyróżnieniem w roku 1990. Równocześnie,      

w roku 1989 rozpocząłem na tej samej uczelni studia z zakresu dyrygentury pod 

kierunkiem prof. Marka Pijarowskiego. Ukończyłem je z wyróżnieniem już w roku 1992. 

Obojgu tym znakomitym artystom i autorytetom zawdzięczam bardzo wiele – otaczali 

mnie pedagogiczną opieką, motywowali, inspirowali i doradzali, a jednocześnie 
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pozostawiali pole do twórczej swobody, popierając także moją aktywność wykraczającą 

poza ramy obu przedmiotów kierunkowych. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że    

w obu wypadkach była to modelowa relacja mistrz-uczeń, która stymulowała moje 

artystyczne dojrzewanie, a z czasem przerodziła się również w partnerstwo zawodowe  

i serdeczne koligacje prywatne. 

Studia kompozytorskie uzupełniałem jako stypendysta w Twents 

Conservatorium Enschede w Holandii (1989) oraz – w latach 1986-1989 – jako 

uczestnik Wakacyjnych Kursów dla Młodych Kompozytorów organizowanych przez 

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (ISCM). Dawały one możliwość spotkania      

i konsultowania swych kompozycji z wieloma twórcami, by wymienić choćby Witolda 

Lutosławskiego, Stefana Kisielewskiego, Włodzimierza Kotońskiego, Zygmunta 

Krauzego, a z zagranicznych Luigiego Nono, Louisa Andriessena czy Vinko Globokara. 

Studia dyrygenckie natomiast uzupełniałem w roku 1996, przebywając na stypendium 

im. Artura Rodzińskiego w The Cleveland Symphony Orchestra kierowanej przez 

Christopha von Dohnanyi. 

 

Oprócz rozwijania działalności artystycznej w czasie studiów zajmowałem się  

działalnością animatorską: w latach 1986-90 sprawowałem funkcję szefa Koła 

Naukowego Studentów Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii 

Muzycznej we Wrocławiu, w 1986 zostałem członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki 

Współczesnej oraz Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, w którym w latach 

1988-90 brałem także udział w pracach Zarządu. W roku 1989 zorganizowałem festiwal            

i konferencję naukową Muzyka nowa – oczami młodych w rodzinnym Brzegu, który jako 

impreza cykliczna odbywał się jeszcze przez kilka lat już bez mojego udziału jako 

Majowy Festiwal Muzyczny. 

 

W tym okresie rozpocząłem również etatową aktywność zawodową: w latach 

1988–1991 pracowałem jako nauczyciel chóru w macierzystym Liceum Muzycznym 

oraz w Elektronicznych Zakładach Naukowych ELWRO we Wrocławiu, który 

prowadziłem wspólnie z Grażyną Rogalą-Szczerek. W latach 1989–1992 byłem 

asystentem dyrygenta w Operze Wrocławskiej, gdzie tajniki tej instytucji poznawałem 

pod kierownictwem naczelnym Sławomira Pietrasa oraz dwóch dyrektorów 

artystycznych, którymi byli Jose Maria Florencio oraz Ruben Silva. Asystowałem przy 
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takich premierach, jak: Viva la Mamma Gaetano Donizettiego, Jezioro Łabędzie Piotra 

Czajkowskiego, Córka źle strzeżona Ferdinanda Herolda i Johna Lanchberry’ego czy 

Rigoletto Giuseppe Verdiego, a samodzielnie prowadziłem spektakle Krakowiaków           

i Górali Jana Stefaniego. 

 

Równolegle, we wrześniu 1989 – co jest dość istotne ze względu na okoliczności 

polityczne – zostałem dziennikarzem muzycznym Polskiego Radia Wrocław, gdzie 

wkrótce objąłem także funkcję kierownika Redakcji Muzycznej. Pracy tej ton nadawało 

nowe kierownictwo rozgłośni: poeta Lothar Herbst i dziennikarka muzyczna Zofia 

Owińska. Było to tworzenie samodzielnego medium nadającego na żywo, z czasem bez 

ingerencji cenzury, medium poszerzającego czas nadawania z kilkudziesięciu minut 

dziennie do pełnych 24 godzin, było to budowanie nowej struktury redakcyjnej,              

w której zespoły zajmujące się kulturą odgrywały istotną rolę, a w końcu również 

ponowne otwarcie – po nieomal dekadzie przerwy – Dużego Studia PR jako miejsca 

koncertów i nagrań, a także reorganizacja zbiorów muzycznych po rozdziale majątku 

radia i telewizji. 

 

Zdobywane w ten sposób różnorodne i – jak na młodego człowieka – dość 

niezwykłe doświadczenia zaowocowały w roku 1992 złożoną mi propozycją 

przeprowadzki do Warszawy i przyjęcia funkcji pełnomocnika Ministra Kultury i Sztuki 

do spraw muzyki, którą pełniłem do roku 1994. Niezwykle ważną osobą, swoistym 

przewodnikiem, doradcą i wsparciem był dla mnie wtedy muzykolog, Grzegorz 

Michalski, który po zakończeniu swej misji jako wiceminister kultury został 

pełnomocnikiem do spraw dziedzictwa chopinowskiego, działającym na rzecz 

stworzenia Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Poznanie mechanizmów 

organizacji życia muzycznego w dobie przeobrażeń ustrojowych tamtego okresu, 

tworzenie propozycji rozwiązań legislacyjnych, analiza, opiniowanie i ocena wniosków 

aplikacyjnych, a także współpraca z osobami zarządzającymi wszelkiego typu 

muzycznymi instytucjami, organizacjami i placówkami edukacyjnymi w kraju i za 

granicą stały się dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, które do dziś stanowi 

podstawę wielu moich działań artystycznych, organizacyjnych i menadżerskich. 
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Jednocześnie – tak jak i wcześniej – dbałem o to, by ta część mojej aktywności 

nie kolidowała z rozwojem artystycznym, lecz by była jego częścią czy dopełnieniem. 

Moje kompozycje (m.in. Koncert fagotowy, Litoral na flet i fortepian, Fantasia                 

na smyczki, So-Na-Ta na fagot solo) były wykonywane na festiwalach, takich jak: 

Jeleniogórski Festiwal Muzyczny, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, 

Hauptarbeitstagung w Darmstadt w Niemczech oraz na koncertach PTMW i Koła 

Młodych ZKP podczas Gdańskich Spotkań Młodych Kompozytorów Droga czy 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Natomiast po 

koncercie dyplomowym z dyrygentury, który poprowadziłem z Orkiestrą Filharmonii 

Wrocławskiej, otrzymałem zaproszenia do poprowadzenia koncertów z orkiestrami 

filharmonicznymi m.in. w Kielcach, Jeleniej Górze, Zielonej Górze czy Bydgoszczy, gdzie 

zaproponowano mi rolę stałego gościnnego dyrygenta Orkiestry Kameralnej Capella 

Bydgostiensis, którą piastowałem przez trzy sezony, występując na wielu koncertach     

w kraju, a także – po raz pierwszy – za granicą, na Festiwalu Chopinowskim w Gaming 

w Austrii. Równocześnie nawiązałem także współpracę z Teatrem im. W. Horzycy        

w Toruniu, w którym przez trzy sezony brałem udział jako dyrygent w spektaklu 

Historia żołnierza z muzyką Igora Strawińskiego w reżyserii Krystyny Meissner (poza 

toruńskim teatrem zaprezentowaliśmy go na Festiwalu Mitteleuropa w Cividale we Włoszech). 

 

W latach dziewięćdziesiątych zostałem ponadto członkiem Stowarzyszenia 

Autorów ZAiKS oraz Związku Artystów Wykonawców STOART, byłem 

przewodniczącym komisji repertuarowej Związku Kompozytorów Polskich (1995-97), 

dzięki której reaktywowany został odbywający się do dziś cykl „Portrety 

kompozytorów”, oraz sprawowałem kierownictwo artystyczne Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki i Animacji Muzycznej w ramach X Biennale Sztuki dla Dziecka              

w Poznaniu ’95. Z organizatorem tego wydarzenia dziś noszącym nazwę Centrum Sztuki 

Dziecka współpracowałem zresztą regularnie przy innych projektach związanych            

z edukacją dzieci niewykształconych muzycznie, przygotowując jako kompozytor             

i dyrygent Konkurs Kompozytorski im. R. Murray Schafera oraz warsztaty i koncerty       

z cyklu „Muzyka i Zabawa”, których inicjatorką, pomysłodawczynią i niestrudzonym 

realizatorem jest od wielu już lat animatorka i psycholożka Hanna Gawrońska. Również 

owoce tej kooperacji zbieram i wykorzystuję do dziś w swej pracy w Filharmonii 

Świętokrzyskiej w Kielcach, programując edukacyjne, niedzielne „Koncerty Familijne”, 
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których założeniem jest, że dziecięca publiczność nie może być tylko biernym 

słuchaczem, lecz powinna brać czynny udział w wykonaniu choćby niektórych utworów, 

często specjalnie w tym celu skomponowanych (co wymaga nie tylko ciągłego 

poszukiwania nowych pomysłów, ale także przekonywania lokalnych animatorów            

i muzyków do nieco innego niż tradycyjne podejścia do prezentowania muzyki 

najmłodszym odbiorcom). Warto też dodać, że kierownictwo Festiwalu Muzyki Animacji 

Muzycznej przy wspomnianym Biennale dzieliłem wówczas z kompozytorką                      

i pedagogiem, Lidią Zielińską, co także stało się początkiem naszej wieloletniej, 

trwającej do dziś współpracy przy różnorodnych projektach kompozytorskich, 

wydawniczych i edukacyjnych. 

 

Po zakończeniu pracy w Ministerstwie Kultury, za namową kompozytora                 

i dyrektora Edwarda Pałłasza, podjąłem pracę w Programie II Polskiego Radia (1995-

2000), gdzie byłem publicystą i komentatorem oraz kierownikiem Redakcji Muzyki 

Współczesnej. 

Z tym okresem wiążą się dwa istotne wątki. Pierwszy dotyczy Edwarda Pałłasza, 

a ściślej nauki, jaka płynęła dla mnie ze sposobu kierowania przez niego bardzo 

specyficznym przecież kilkudziesięcioosobowym zespołem indywidualności, którym        

z jednej strony należało zapewnić wolność twórczą, a z drugiej w jakiś sposób czuwać 

nad ich często nadmierną emocjonalnością przypisaną niejako do dziennikarskiej 

profesji. I tu warto jeszcze wspomnieć o dwóch dramatycznych epizodach, w których – 

zapewne nie tylko w moich oczach – Edward Pałłasz dał wzór postawy 

odpowiedzialnego lidera: chodzi o jego wygłoszoną na antenie odezwę, która – gdy          

w konsekwencji zawalenia się masztu nadawczego w Gąbinie próbowano zlikwidować 

Program II – zmobilizowała słuchaczy do protestu odwracającego te destrukcyjne plany 

oraz o to, że gdy w konsekwencji tych wypadków zamierzano zwolnić sporą część 

zespołu redakcyjnego, Pałłasz wpisał się na listę zwalnianych jako pierwszy. Choć to 

może tutaj myśl poboczna, to jednak dla mnie, piastującego od lat funkcje kierownicze, 

niezwykle w tym kontekście ważka. 

 Drugi wątek związany jest z szerokimi możliwościami, jakie dawała praca            

w radiowej Dwójce, pozwalając mi pełniej niż dotychczas łączyć zdobyte dotąd 

doświadczenia i nadal się rozwijać: 
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Autorska praca antenowa – przygotowywanie licznych audycji było procesem 

twórczym wymagającym słuchania nagrań muzyki współczesnej, obecności                    

na koncertach, czytania różnorodnych publikacji, otwartości na nowości itd.                  

Do niezwykle wymagających produkcji należały transmisje koncertów,                               

a w szczególności transmisje zagraniczne w ramach współpracy z Europejską Unią 

Radiową (relacjonowane ze studia w Warszawie). Transmitowanie koncertów wiązało 

się także ze współpracą z festiwalami w kraju, np. Warszawska Jesień, Warszawskie 

Spotkania Muzyczne, Musica polonica nova we Wrocławiu, Poznańska Wiosna 

Muzyczna, Wratislavia Cantans.  Do tego dochodził kontekst kierowania redakcją, czyli 

opieki merytorycznej nad całością oferty antenowej, równoważenia upodobań                  

i propozycji współpracowników oraz oczekiwań środowiska skupionego wokół 

Związku Kompozytorów Polskich. 

Z czasem coraz większego znaczenia nabierały poza-antenowe prace 

koncepcyjne związane z artystycznymi zespołami radiowymi i Studiem Koncertowym 

im. W. Lutosławskiego. Należałem do grona autorów koncepcji artystycznej                       

i organizatorów wielu koncertów odbywających się w tym Studiu oraz wydawnictw 

płytowych PR (np. płyty monograficzne Grażyny Bacewicz, Zygmunta Krauzego). 

Zajmowałem się także współpracą przy organizacji radiowych konkursów 

kompozytorskich, przy planowaniu zamówień kompozytorskich oraz przy organizacji 

ich premierowych wykonań i nagrań, a także przy tworzeniu list repertuarowych 

nagrań archiwalnych polskiej muzyki XX wieku dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

PR, Orkiestry Kameralnej Amadeus, Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, Chóru     

i Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Krakowie oraz solistów i kameralistów. 

Zwieńczeniem tej aktywności były kierowane przeze mnie i zorganizowane w roku 

1999 we współpracy z Małgorzatą Gąsiorowską  Dni Grażyny Bacewicz – festiwal 

Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. 

Zapewne wszystkie te dokonania sprawiły, że w roku 2000 – już po zakończeniu 

mojej pracy w Polskim Radiu – Polskie Wydawnictwo Muzyczne zamówiło u mnie 

książkę pt. Muzyka polska XX wieku, której celem było przedstawienie                                   

w skondensowanej formie naszych najważniejszych osiągnięć muzycznych                       

w kończącym się stuleciu. Opublikowano ją po polsku, angielsku i niemiecku, a po raz 

pierwszy zaprezentowana została podczas Międzynarodowych Targów Książki               

we Frankfurcie, na których polscy wydawcy byli gośćmi honorowymi. 
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Osobną częścią moich, trwających zresztą do dziś, kontaktów z Polskim Radiem 

są nagrania w roli dyrygenta. Pierwszych dokonałem zanim zacząłem pracę w tej 

instytucji. Kompozycje 3 dla 13 Pawła Mykietyna (z Polską Orkiestrą Radiową)             

oraz Concerto á rebours Tadeusza Wieleckiego (z Krzysztofem Bąkowskim jako solistą     

i NOSPR) zwyciężyły na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, 

a za płytę z nagraniem utworu 3 dla 13 w roku 2009 otrzymałem nagrody Fryderyk 

2009 w dwóch kategoriach: Album Roku Muzyka Współczesna oraz Najwybitniejsze 

Nagranie Muzyki Polskiej. 

Pośród innych prezentacji estradowych połączonych z nagraniami 

archiwalnymi warto wymienić chociażby premierę Koncertu fortepianowego Józefa 

Kofflera (Karol Radziwonowicz, POR) czy pierwsze powojenne wykonanie i premierę 

fonograficzną I Koncertu skrzypcowego Grażyny Bacewicz (Krzysztof Bąkowski, POR), 

pierwsze polskie nagranie Rapsodii polskiej Andrzeja Panufnika oraz II Koncertu 

skrzypcowego Grażyny Bacewicz (Robert Kabara, NOSPR). Ponadto dwukrotnie 

dyrygowałem koncertami laureatów Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 

im. Kazimierza Serockiego (POR) i dwukrotnie koncertami Festiwalu Prawykonań 

Polska Muzyka Najnowsza w Katowicach (NOSPR). Natomiast wśród zarejestrowanych 

dla Polskiego Radia utworów znalazły się ponadto kompozycje Grzegorza Fitelberga, 

Zygmunta Krauzego, Artura Malawskiego, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Michała 

Surzyńskiego, Michała Spisaka, Lidii Zielińskiej i innych. Z Polską Orkiestrą Radiową 

regularnie dokonuję także nagrań muzyki filmowej – w ostatnich latach muzyki 

Antoniego Komasy-Łazarkiewicza do filmów „W ciemności” oraz „Rosemary’s Baby”    

w reżyserii Agnieszki Holland, „Tereddut” w reżyserii Yesima Ustaoglu czy „Roraima” 

w reżyserii Philippa Maderli. 

 

Tak silne związki ze środowiskiem kompozytorskim sprawiły, że w roku 1998 

wszedłem do Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, następnie 

zostałem jego prezesem (2000-2007) i wiceprezesem (2008-2010). Niezależnie           

od tych społecznych funkcji w latach 2000-2006 byłem także dyrektorem 

Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego,                   

a w latach 2000-2010 dyrektorem Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych 

Wykonawców w Radziejowicach. Do tego ostatniego konkursu mam szczególny 

sentyment, ponieważ od roku 1999 do dziś jestem zapraszany do jego jury, ale przede 
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wszystkim dlatego, że zyskał on uznanie środowiska – w 2007 roku Polskie 

Towarzystwo Muzyki Współczesnej „w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej 

za stworzenie i wieloletnie prowadzenie Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych 

Wykonawców” otrzymało nagrodę honorową Związku Kompozytorów Polskich. 

 

Organizacja Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców miała 

także swój wymiar edukacyjny. Przede wszystkim jednym z podstawowych celów 

powołania tego przedsięwzięcia do życia było wprowadzenie do programów nauczania 

szkół muzycznych II stopnia i uczelni muzycznych repertuaru współczesnego,                   

w tym muzyki polskiej. Wymagało to szerokich kontaktów z tymi placówkami w całym 

kraju oraz przygotowywania dla pedagogów otwartych list repertuarowych dla każdego 

instrumentu. Ponadto, aby zmobilizować i docenić ogromną pracę i rolę nauczycieli           

w przygotowaniu uczestników na konkurs, ważkim elementem stało się także dzielenie 

nagród i wyróżnień po połowie pomiędzy laureatów i właśnie nauczycieli. 

Pozaszkolne projekty edukacyjne stanowiły zawsze bardzo ważną część mojej 

działalności. Oprócz wspomnianych już wcześniej przedsięwzięć Centrum Sztuki Dziecka   

w Poznaniu warto tu wymienić organizowane pod egidą PTWM XX Wakacyjne Kursy dla 

Młodych Kompozytorów w Radziejowicach w roku 2000, w ramach których odbyły się 

wykłady, seminaria, warsztaty kompozytorskie i instrumentalne, koncerty i prezentacje 

autorskie. Uczestniczyli w nich wykładowcy i studenci z Europy i USA. Podobne kursy,     

tym razem wraz z Maciejem Zielińskim, współorganizowałem ponownie w roku 2003. 

Do nurtu mojej działalności pedagogicznej należy włączyć przygotowywanie           

i prowadzenie koncertów z orkiestrami akademickimi i licealnymi. Dotychczas 

dwukrotnie współpracowałem z Orkiestrą uczelni warszawskiej, przygotowując 

koncerty dyplomantów, dwukrotnie z orkiestrami Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 

jednokrotnie z Koncertową Orkiestrą Dętą Akademii Muzycznej w Katowicach                   

i Orkiestrą Liceum Muzycznego we Wrocławiu. Oprócz tego ze względu na niezbędne     

w tym zakresie walory pedagogiczne i mój dobry, a zarazem opiekuńczy stosunek           

do młodych artystów, wielokrotnie zapraszany byłem do prowadzenia 

filharmonicznych koncertów z udziałem dyplomantów szkół muzycznych czy laureatów 

konkursów (w Kielcach, Legnicy, Łomży, Olsztynie, Gdańsku i w Hanoi w Wietnamie). 

Podobny charakter ma także współpraca z Wydziałem Wokalno-Aktorskim 

UMFC w Warszawie i Chórem Instytutu Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach związana      
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z projektami realizowanymi w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Od roku 2013 

poprowadziłem tam cztery premiery oper Wolfganga Amadeusza Mozarta (Cosi fan 

tutte, Don Giovanni, Wesele Figara) i Piotra Czajkowskiego (Eugeniusz Oniegin), będące 

jednocześnie częścią zajęć dydaktycznych oraz egzaminów solistów – studentów 

stołecznej uczelni oraz chórzystów – studentów Uniwersytetu kieleckiego. 

Podobnie dydaktyczny wymiar ma trwająca od ponad dekady moja współpraca    

z wymienionym chórem przy okazji wykonywania wielu dzieł oratoryjno-kantatowych, 

takich jak: Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Requiem Giuseppe Verdiego, Requiem 

Wolfganga Amadeusza Mozarta, Carmina Burana Carla Orffa czy IX Symfonii Ludwiga 

van Beethovena i innych. 

 

W swej działalności pedagogicznej nie ograniczam się jednak wyłącznie                

do projektów realizowanych we współpracy z placówkami edukacyjnymi, instytucjami 

kultury czy organizacjami społecznymi. Zapoczątkowaną w okresie studiów pracę 

nauczyciela kontynuuję po przerwie, od roku 2002, kiedy związałem się                              

z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego (dawniej Akademią Świętokrzyską), na którym 

na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Instytucie Edukacji Muzycznej,                 

na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” do roku 2015 

prowadziłem zajęcia z dyrygowania chóralnego. Na tej samej uczelni w latach 2003-

2008 w ramach  studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze i literaturze współczesnej 

w szkole ponadgimnazjalnej” prowadziłem także wykłady pn. „Wiedza o muzyce”. 

W lutym 2011 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 

uzyskałem stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, 

przygotowując rozprawę pt. Współpraca dyrygenta z kompozytorem, solistą i reżyserem 

dźwięku podczas realizacji nagrań wybranych utworów cyklu płytowego „Album Polski”, 

której promotorem był prof. Marek Pijarowski. 

W listopadzie 2015 wziąłem udział w IX Międzynarodowym Forum 

Kompozytorów w Poznaniu „Pytając o inspiracje… W stronę muzycznych                              

i pozamuzycznych idei” zorganizowanym przez tamtejszą Akademię Muzyczną. Podczas 

obrad wygłosiłem referat „Czy filharmonie pogniewały się na muzykę współczesną? 

Kilka refleksji o relacjach pomiędzy kompozytorem a filharmonią”. 
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W październiku 2016 na stanowisku adiunkta rozpocząłem pracę w Akademii 

Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzę zajęcia: Dyrygowanie, 

Propedeutyka dyrygowania, Praktyki dyrygenckie i Czytanie partytur. 

 

W roku 2001 wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego                       

i artystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Ta 

trwająca już piętnaście lat praca odbywa się na kilku płaszczyznach. 

Moja intensywna działalność menadżerska, poza administrowaniem                         

i zdobywaniem środków finansowych, przez dekadę skupiona była na budowie  

nowoczesnej siedziby Filharmonii. Została ona otwarta w styczniu 2012 roku,                 

co pozwoliło znacząco poszerzyć ofertę artystyczną instytucji – oprócz koncertów 

symfonicznych organizujemy koncerty kameralne i specjalne cykle edukacyjne, 

transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, projekcje filmowe, wystawy 

plastyczne i historyczne, konferencje itp. Obiekt otrzymał nagrodę „Budowa Roku 

2012” oraz nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne 

wykorzystanie środków UE na kulturę w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Jednak jednym z podstawowych celów działania tej placówki jest planowanie 

sezonów orkiestry i jej rozwój. Ten 77-osobowy zespół wykonuje około 70 koncertów 

rocznie, z czego około 15-20 pod moją batutą. A ponieważ Filharmonia jest jedyną 

profesjonalną instytucją muzyczną w województwie, jej repertuar musi być możliwie 

jak najszerszy i różnorodny, obejmujący wszystkie gatunki jak i style muzyczne.              

W naszych realiach każda Filharmonia musi uwzględniać i wspomagać osiągnięcia 

zarówno lokalnego ruchu amatorskiego jak i placówek edukacyjnych, a w wypadku 

Kielc – Szkoły Muzycznej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Do tego nurtu należą 

prowadzone przeze mnie koncerty inauguracyjne bądź finałowe Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego im. M. Moszkowskiego w Kielcach oraz koncerty z udziałem 

Chóru Instytutu Edukacji Muzycznej kieleckiego Uniwersytetu, o czym była już mowa 

wcześniej. 

Poza tymi koncertami w latach 2007-2011 poprowadziłem prapremiery pięciu 

baletów współczesnych wyprodukowanych przez Filharmonię Świętokrzyską                   

i Kielecki Teatr Tańca: Impresje z muzyką Karola Szymanowskiego i Maurycego Ravela, 

Pasja Pawła Łukowca, Zdarzyło się w Jeruzalem Krzesimira Dębskiego, Tajemnice 
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wirtualnego świata Pawła Łukowca oraz Pinokio Mieczysława Weinberga (premiera 

polska). W nowej siedzibie każdego roku przygotowujemy również pełnowymiarowe 

spektakle operowe, o czym wspomniałem już, pisząc o swej aktywności pedagogicznej. 

Ponadto trzykrotnie wzięliśmy udział w uroczystych koncertach galowych 

Targów Kielce uświetniających wręczenie papieskiej nagrody Per Artem Ad Deum 

Wojciechowi Kilarowi (2009), Ennio Morricone (2012) i Krzysztofowi Pendereckiemu 

(2015). Tu warto jeszcze nadmienić, że we wrześniu 2013 roku wystąpiliśmy również 

na gali wręczenia Wojciechowi Kilarowi Nagrody Pokoju Wieczna Miłość i – jak się 

niestety wkrótce okazało – był to ostatni koncert, w którym kompozytor wziął udział. 

W ostatnich latach prowadziłem Kieleckich Filharmoników również                      

na festiwalach muzycznych, takich jak: Musica Polonica Nova oraz Światowe Dni Muzyki 

we Wrocławiu, Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach, 

Międzynarodowy Festiwal Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk w Lublinie 

(dwukrotnie), Warszawski Festiwal Gitarowy (siedmiokrotnie). Ponadto regularnie 

prezentowaliśmy się na festiwalach w regionie: Jeunesses Musicales w Kielcach, 

Festiwalu Muzycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim czy Festiwalu im. K. Jamroz w Busku 

Zdroju. 

Poza repertuarowy kanon filharmoniczny wykraczają Świętokrzyskie Dni Muzyki, 

które programuję. Jest to rozbudowany w ostatnich latach coroczny festiwal, którego 

dominantą jest szeroka prezentacja muzyki polskiej. Oprócz utworów nowych,                 

w tym premierowych, do programu włączam kompozycje starsze, należące już                 

do repertuarowej klasyki, lecz nigdy wcześniej w Kielcach niewykonane, a także utwory 

odkrywane na nowo. Prezentowane są one podczas koncertów symfonicznych                   

i kameralnych, a wzbogacają je wystawy plastyczne, spotkania z artystami i projekcje 

filmowe oraz promocje wydawnictw muzycznych. Warto nadmienić, że w roku 2002      

za edycję festiwalu poświęconą Wojciechowi Kilarowi Filharmonia otrzymała I nagrodę 

w plebiscycie „Najważniejsze Wydarzenie Artystyczne Roku w Województwie 

Świętokrzyskim”. 

Z założeniami programowymi Świętokrzyskich Dni Muzyki wiążą się zarówno 

premiery dzieł komponowanych na zamówienie instytucji, ostatnio także w ramach 

programów Instytutu Muzyki i Tańca, jak i nagrania płytowe. Wśród nagrań 

dokonanych pod moją batutą z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej                                 

do najważniejszych należą: cykl czterech płyt Album Polski nagranych w latach 2005-
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2009, który zawiera przekrój muzyki polskiej od Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego 

poprzez Mieczysława Karłowicza aż po Wojciecha Kilara, Grażynę Bacewicz i Martę 

Ptaszyńską, płyta We Are From Here z roku 2010 z premierowymi nagraniami utworów 

zamówionych u Włodka Pawlika oraz płyta Muzyka na otwarcie z utworami 

zamówionymi u polskich kompozytorów na pierwszy koncert w nowej siedzibie 

Filharmonii Świętokrzyskiej, który odbył się 19 stycznia 2012 roku. 

 

Planując scenariusz uroczystości i program muzyczny tego szczególnego 

wieczoru, szukałem pomysłu, który uczyniłby go wyjątkowym i odmiennym                     

od spotykanej wówczas standardowej praktyki polegającej na zestawieniu przemówień 

polityków i władz różnych szczebli oraz wykonaniu IX Symfonii Beethovena. Chciałem 

też, by to jednak muzyka i orkiestra, której domem miała się stać nowa siedziba, byli 

tego dnia najważniejszymi podmiotami. Zarówno więc w kontekście rozwoju 

opisywanej tu mojej drogi artystycznej jak i wielu wydarzeń wykraczających                     

w działalności samej instytucji poza kanon propozycji filharmonicznych, uznałem,           

że najnaturalniejszą rzeczą – choć może nieco ryzykowną – będzie prawykonanie 

podczas Koncertu Otwarcia kompozycji zamówionych przez Filharmonię specjalnie      

na tę okazję. W konsekwencji należało dokonać wyboru kompozytorów 

reprezentujących różne środowiska, w jakiś sposób powiązanych z placówką,                     

a jednocześnie operujących różnorodnymi językami muzycznymi i zdecydowanych       

na napisanie krótkich utworów adresowanych do nietypowej w większości publiczności 

zgromadzonej tego dnia w nowej sali koncertowej. 

 

Do tego pomysłu nie udało mi się nakłonić Wojciecha Kilara, z którym łączyły nas 

serdeczne stosunki i który często gościł na naszych koncertach, gdyż uważał, że z tego 

typu okazjonalnych utworów jest najczęściej artystycznie niezadowolony. Nie było 

natomiast problemu z przekonaniem pozostałych twórców, do których się zwróciłem. 

Zależało mi, by w tym gronie znalazła się Grażyna Pstrokońska-Nawratil, której Koncert 

fletowy …Como el sol e la mar… z udziałem Łukasza Długosza z powodzeniem 

wykonaliśmy kilka lat wcześniej. Chciałem, by swój utwór skomponowała Lidia 

Zielińska, której Koncert skrzypcowy ZOOM z Anną Zielińską jako solistką wykonaliśmy 

na XIX Świętokrzyskich Dniach Muzyki, i z którą współpracowaliśmy przy wielu innych 

projektach kameralnych i edukacyjnych, w szczególności związanych z instrumentarium 
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elektronicznym. Oczywistym wyborem wydawała się postać Krzesimira Dębskiego, 

który w Kielcach spędził część swego dzieciństwa, często prezentował w Filharmonii 

swą muzykę filmową i u którego wespół z Kieleckim Teatrem Tańca zamówiliśmy 

wcześniej balet Zdarzyło się w Jeruzalem. Do kompozytorów regularnie obecnych             

w programach kieleckiej orkiestry, a przez to dobrze znanych publiczności, należeli 

także Maciej Małecki – to u nas z udziałem Lutosławski Piano Duo odbyło się 

prawykonanie i premierowe płytowe nagranie jego Koncertu na dwa fortepiany,          

oraz Adam Sławińskiego – z udziałem śpiewaków Anny Radziejewskiej i Józefa 

Fraksteina oraz Chóru Kameralnego Fermata przypomnieliśmy uprzednio jego zabawną 

i pouczającą Symfonię Dokończoną do słów Jeremiego Przybory. W końcu w tej grupie 

nie mogło zabraknąć kompozytora z Kielc, Łukasza Wosia, który prezentował się              

tu dotąd raczej jako kameralista. 

 

Gdy idea tak zaplanowanego koncertu zaczęła się urzeczywistniać, zrodził się 

także pomysł, by te utwory wcześniej nagrać i wydać na płycie sprezentowanej               

na pamiątkę wszystkim słuchaczom styczniowego koncertu. Nagrania powstały więc     

w październiku 2011 roku, jeszcze w starej siedzibie orkiestry – Kieleckim Centrum 

Kultury. Ich reżyserem była Małgorzata Polańska. Utwory zostały zestawione w tej 

samej kolejności, w jakiej zaprezentowaliśmy je na koncercie, przy czym podczas 

uroczystości ich premierowe wykonania były przedzielane okolicznościowymi 

przemówieniami i prezentacjami filmowymi (dzięki czemu część oficjalna wieczoru 

nabrała lekkości i nie dłużyła się). 

 

Płytę otwiera Polonez świętokrzyski Adama Sławińskiego. Ten urodzony w roku 

1935 twórca samouk znany jest jako kompozytor muzyki filmowej (Chłopi, 

Komediantka,  Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy) oraz wielu piosenek do słów 

Agnieszki Osieckiej prezentowanych w telewizyjnych programach Listy śpiewające,      

ale w swym dorobku ma również kompozycje symfoniczne, koncerty solowe z orkiestrą 

i muzykę kameralną. Poza aktywnością kompozytorską pełnił m.in. funkcje dyrektora 

Programu Drugiego Polskiego Radia i Prezesa Polskiego Towarzystwa Muzyki 

Współczesnej. 

W Polonezie, który jako formę wybrał świadomie, by nawiązać do staropolskiej 

tradycji i zarazem – adekwatnie do okoliczności – nadać utworowi radosny i dostojny 
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charakter, z łatwością odnaleźć można analogie do jego muzyki do filmu Chłopi. Autor     

w środkowej części zacytował tu bowiem oryginalną, liryczną melodię ludową                  

ze świętokrzyskiego, a i w warstwie harmonicznej oraz instrumentacyjnej odwołał się 

do sprawdzonych i charakterystycznych dla siebie rozwiązań. Kompozycję zadedykował 

„Budowniczym nowej siedziby” i mnie. 

 

Lidia Zielińska urodziła się w 1953 i związana jest z poznańskim środowiskiem 

muzycznym. W tamtejszej Akademii Muzycznej jest profesorem kompozycji                  

oraz kierownikiem Studia Muzyki Elektroakustycznej. Jest ponadto laureatką aż 17 

nagród na konkursach kompozytorskich oraz autorką wielu publikacji i wykładów            

z różnych dziedzin muzycznych. Od lat pełni również funkcje społeczne,                         

m.in. wiceprezesa Zarządu Związku Kompozytorów Polskich i wiceprezesa Polskiego 

Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. 

Jej utwór skomponowany dla Filharmonii Świętokrzyskiej nosi tytuł Lata i – jak 

wynika z autorskiego komentarza – jest bardzo osobistą wypowiedzią pod moim 

adresem: Lata, jakie muszą upłynąć od wielkiego marzenia do jego spełnienia: lata 

mozołu, wyrzeczeń, targów i negocjacji, ujęte z innych lat – tych na pracę artystyczną, 

bycie z innymi ludźmi, pozyskiwanie doświadczeń i wspomnień. A po tych latach – jedna 

mała chwila radości i satysfakcji. Ale spełnione marzenie będzie służyć wszystkim przez 

następne długie lata. Tak właśnie lata lecą... Utwór dedykowany Jackowi Rogali. 

Konstrukcyjnie jest to zwarta i konsekwentna narracja oparta na jednym, 

rozpoznawalnym, różnorodnie opracowywanym motywie melodyczno-harmonicznym. 

Stylistycznie zaś utwór odwołuje się do indywidualnych rozwiązań warsztatowych 

kompozytorki wykorzystywanych także w innych jej utworach orkiestrowych, takich 

jak budowanie klarownych warstw o zróżnicowanym pulsie, rytmie, kolorystyce            

czy harmonii, wyłanianie się ich i zanikanie na zasadzie przenikających się płaszczyzn 

lub ogniw łańcucha. Te zabiegi przykuwają uwagę słuchaczy, często ich zaskakując            

i czyniąc z formy niezwykle dynamiczną całość. 

 

Urodzony w roku 1940 Maciej Małecki to artysta niezwykle wszechstronny. Swą 

karierę zaczynał grając w duecie fortepianowym z Jerzym Derflem. Równocześnie 

komponował dla teatru, radia, telewizji i filmu, by w latach osiemdziesiątych porzucić 

ten rodzaj twórczości na rzecz muzyki koncertowej. Na swym koncie ma także istotny 
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rozdział związany z działalnością społeczną, bowiem od roku 1993 przez trzy kadencje 

piastował funkcję prezesa Związku Kompozytorów Polskich. 

Jego Taniec na Łysicy na orkiestrę symfoniczną można uznać za kompozycję 

programową, gdyż nawiązuje do legend opowiadających o sabatach czarownic              

na najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich. Po mrocznym, ilustracyjnym wstępie 

przywodzącym na myśl muzykę teatralną, narracja nabiera tanecznego rozpędu 

kojarzącego się z perpetuum mobile. Twórca postawił tym samym niełatwe, w wielu 

momentach wręcz wirtuozowskie zadanie członkom orkiestry, powierzając                    

im zarówno krótsze jak i dłuższe odcinki prezentowane na przemian przez solistów       

i poszczególne grupy zespołu. Dzięki wspomnianej programowości, barwnej 

instrumentacji, wykorzystaniu charakterystycznych krótkich motywów i użytemu 

językowi harmonicznemu ta żywiołowa kompozycja jest syntezą zdobyczy 

muzycznych końca romantyzmu i XX stulecia. 

 

Twórczyni kolejnego utworu, Grażyna Pstrokońska-Nawratil jest wrocławianką 

urodzoną w roku 1947. W Akademii Muzycznej w rodzinnym mieście od lat jest 

cenionym profesorem kompozycji i kierownikiem Katedry Kompozycji, nauczała także 

w uczelni poznańskiej. Piastowała ponadto różne funkcje związane z programowaniem 

festiwali Warszawska Jesień i Musica Polonica Nova we Wrocławiu. Jest laureatką 

prestiżowych konkursów kompozytorskich, otrzymała także wiele nagród 

przyznawanych przez organizacje społeczne oraz władze samorządowe i rządowe 

wszystkich szczebli. 

Jej kompozycja HARMONY – Kielce ’11 wpisuje się w tę część bogatego dorobku 

kompozytorskiego, w której istotną, a być może wręcz najważniejszą rolę odgrywa 

konstrukcja formalna i wynikająca z niej dramaturgia oraz kolorystyka będąca 

pochodną przyjętych rozwiązań harmonicznych. Punktem wyjścia dla struktury 

formalnej omawianego utworu jest odwzorowany w partyturze graficzny obraz 

poszczególnych liter i cyfr zawartych w części tytułu - KIELCE 11. To ten obraz wskazuje 

na miejsca zmian pionów harmonicznych i artykulacyjnych smyczków, na tle których 

rozgrywa się gra barw i niepokojącego ruchu generowanego przez instrumenty solowe: 

czelestę, harfę, ksylofon i dzwonki. Rozwój tej warstwy doprowadza powoli                      

do dramatycznej kulminacji orkiestrowego tutti wzbogaconego o gwałtowną 
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wewnętrzną pulsację. A po jej nagłym przerwaniu następuje nawiązujące do początku 

„rozsypanie” i wygaszenie całości. 

 

 Najmłodszym w tym gronie, urodzonym w roku 1967, jest kielczanin, Łukasz 

Woś, który w zakresie gry na fortepianie kształcił się w Akademii Muzycznej w Gdańsku, 

a w zakresie kompozycji – w Krakowie oraz pod okiem swego ojca. Jest pedagogiem 

kieleckich szkół muzycznych, a równocześnie prowadzi ożywioną działalność 

kompozytorską i koncertową jako pianista. 

Komponując Małą uwerturę uroczystą odwołał się do klasycznej formy allegra 

sonatowego opartego na dwóch tematach, do których w przetworzeniu dodał myśl 

poboczną. Również język melodyczno-harmoniczny użyty w utworze jest ukłonem 

kompozytora w stronę zdobyczy klasycznej muzyki popularnej XX wieku. Taki dobór 

środków kompozytorskich wziął się z chęci wyrażenia radości z faktu powstania nowej 

siedziby Filharmonii i nadania całości lekkiego, przystępnego charakteru. 

 

 Autorem ostatniej kompozycji zawartej na płycie Muzyka na otwarcie jest 

urodzony w 1953 roku znany kompozytor i skrzypek jazzowy, Krzesimir Dębski. Swą 

popularność zawdzięcza niezliczonym koncertom z zespołem String Connection, za co 

uznany został za czołowego jazzowego muzyka europejskiego, oraz swej twórczości,    

w tym w szczególności muzyce filmowej do ponad 100 obrazów. W Kielcach spędził 

jako dziecko 12 lat, na dodatek przy ulicy Żeromskiego, czyli w miejscu, w którym – 

zbiegiem okoliczności – wybudowana została nowa Filharmonia. 

Nastrój wspomnień z tego okresu starał się zawrzeć w kompozycji Sarabanda 

con episodi. Pojawiają się w niej zatem niepokojące, jak gdyby poszarpane odcinki 

napisane współczesnym językiem harmonicznym, ilustrujące – jak sam pisał                  

w komentarzu – złowrogie przeżycia, związane z politycznymi zawirowaniami lat 60., 

które doprowadziły do „wygnania” naszej rodziny z pięknego miasta Kielce. Ale są one 

stopniowo dominowane przez fragmenty idylliczne nawiązujące do ulubionej ciaccony 

mamy oraz do pierwszych fascynacji muzycznych kompozytora – saraband Jana 

Sebastiana Bacha. Sarabanda con episodi – odwołując się raz jeszcze do słów twórcy – 

jest właściwie ciacconą opartą na ośmiotaktowym ostinato, które ulega licznym 

przekształceniom i rozczłonkowaniom, a także np. augmentacji (o 30%). Należy dodać, 

że ów ośmiotaktowy temat pojawia się także w innych utworach koncertowych          
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(np. Wariacje na temat własny) i muzyce filmowej Dębskiego, a tutaj – w odcinku 

wieńczącym całość – przekształca się w optymistyczny, niezwykle dynamiczny                  

i zamaszysty oberek. 

 

 Trwająca zaledwie tydzień praca z orkiestrą nad przygotowaniem nagrań 

utworów tak wymagających i różnorodnych stylistycznie była wyzwaniem zarówno dla 

mnie jak i dla muzyków. Ale ponieważ towarzyszył jej entuzjazm związany                          

z perspektywą nieodległej przeprowadzki do własnej siedziby i zarazem                            

do profesjonalnej sali koncertowej, z tego, jak poważnym i trudnym było to zadaniem, 

zdaliśmy sobie sprawę dopiero później. Dziś, z perspektywy czasu uważam, że był to 

nietuzinkowy pomysł na konstrukcję niepowtarzalnego koncertu i cieszę się, że udało 

się wydać płytę, która – odwołując się raz jeszcze do słów Lidii Zielińskiej – rzeczywiście 

jest pamiątką chwili radości i satysfakcji ze spełnionego marzenia. 

 

 W uzupełnieniu pragnąłbym dodać, że różnorodne opisywane tu doświadczenia  

i umiejętności artystyczne, animatorskie, pedagogiczne i menadżerskie wykorzystuję     

w swej codziennej pracy i zamierzam je nadal rozwijać. 

 O widocznym wzroście poziomu gry Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej 

upewniają mnie opinie wielu gościnnych dyrygentów i solistów występujących                

na kieleckiej estradzie. Świadczą też o tym nowe dzieła, z jakimi regularnie mierzy się 

kierowany przeze mnie zespół. 

Jako dyrygent, poza koncertami z orkiestrami filharmonicznymi oraz 

akademickimi w kraju, otrzymuję zaproszenia do prowadzenia w najbliższych sezonach 

koncertów w Ameryce Południowej, w Albanii, na Słowacji i Ukrainie. Dotyczy to także 

zaproszeń do gremiów jurorskich. Poza wspomnianymi wcześniej Konkursem Muzyki 

XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców oraz Międzynarodowym Konkursem 

Kompozytorskim im. Kazimierza Serockiego, od roku 2013 zapraszany jestem do jury 

Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów Jeunesses Musicales w Bukareszcie, a w roku 

2014 pracowałem w jury festiwalu Światowe Dni Muzyki we Wrocławiu oraz konkursu 

kompozytorskiego podczas Dni Oskara Kolberga w Kielcach. 

Ponadto w latach 2012-15 byłem członkiem Rady do spraw Instytucji 

Artystycznych pierwszej kadencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,        

a od roku 2012 jestem wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Filharmonii Polskich,                
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w którym koordynuję projekt badawczy pn. Modele orkiestr polskich obejmujący swym 

zasięgiem ponad 30 zespołów, którego pierwsze efekty zostaną przedstawione             

na Konwencji Muzyki Polskiej w roku 2017. 

Niezależnie od tego cały czas rozwijam swą działalność pedagogiczną. 

Doświadczenia zdobyte na tym gruncie w pracy z wrocławskimi chórami,                         

we współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się różnorodną edukacją 

muzyczną oraz podczas prowadzenia zajęć z dyrygowania na Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, wykorzystuję obecnie wykładając w Akademii Muzycznej 

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Wierzę, że jest to kolejny krok do prowadzenia                  

w przyszłości na tej uczelni także klasy dyrygentury symfonicznej. 

      

Julianów, 19 12 2016      Jacek Rogala 


	Autoreferat-1

