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WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
NA PROJEKTY MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW 

DOKTORANCKICH UMFC W ROKU 2019. 
 

Lp. Nazwisko i imię Tytuł projektu 

1. Katarzyna Brochocka Nagranie premierowe opery monodramatycznej pt. Młoda mężatka 

K. Brochockiej na sopran i fortepian na podstawie noweli G. 

Zapolskiej. 

 

2. Paweł Pasternak Przygotowanie monografii wieloautorskiej „Organy i ludzie III – nie 

tylko w kościele” na podstawie konferencji zrealizowanej w 2018 r. – 

I etap prac (recenzje, redakcja, opracowanie materiałów graficznych) 

3. Andrzej Karałow Wydanie płyty z kameralnymi kompozycjami. 

4. Justyna Kreft Nagranie dzieła artystycznego stanowiącego pracę doktorską: 

„Kompozycje francuskich autorów przeznaczone na klawesyn z 

towarzyszeniem skrzypiec opublikowane w latach 1738-1760”. 

5. Anna Łukaszewska Dofinansowanie tłumaczeń materiałów niezbędnych do napisania 

doktoratu oraz dofinansowanie I części sesji nagraniowej dzieła 

artystycznego. 

6. Piotr Kamiński Tytuł roboczy doktoratu: „Sonata concertante AK67 Nikosa 

Skalkottasa jako cenny element repertuaru fagotowego” 

7. Przemysław Wojciechowski Realizacja nagrania dzieła artystycznego pracy doktorskiej na temat: 

„Czas jako element formotwórczy w kompozycjach akordeonowych 

Toshia Hosokawy i Yuji Takahashiego. Analiza problemów 

wykonawczych i interpretacyjnych na podstawie wybranych 

utworów”. 

8. Gabriela Opacka Nowe oblicza utworów, transkrypcje na skrzypce i marimbę – 

nagranie płyty CD. 

9. Damian Skowroński Badanie budownictwa organowego Półwyspu Iberyjskiego w 

kontekście historycznych praktyk wykonawczych. 

10. Paweł Choina Pierwodruk opracowania pieśni kurpiowskiej Zaświeć niesiondzu na 

chór mieszany i fortepian Anny Marii Huszczy, którego 

prawykonanie odbędzie się podczas koncertu doktorskiego 

wnioskodawcy. 

11. Jakub Michał Hutek Master – wybór, montaż wersji utworów chóralnych Stanisława 

Moryty („Missa brevis pro defunctis”, „Msza legnicka”, „O mors 

ceudelis”). 

12. Igor Szymański Wirtualni muzycy orkiestrowi – próba połączenia orkiestry 

akustycznej i wirtualnej podczas wykonania na żywo. 

13. Kajetan Zakrzewski Opracowanie założeń i postulatów dotyczących muzycznych nagrań 

audiowizualnych zarejestrowanych metodą sferycznych zdjęć 

stuprocentowych. 

14. Iga Kałduńska Stworzenie scenografii dźwiękowej 3D do filmu „Ja, kobieta z 

Moabu” w reżyserii Mateusza Olszewskiego. Dzieło to będzie 

stanowiło przedmiot mojej pracy doktorskiej. 

15. Krzysztof Grzybowski „Klarnet w muzyce Mieczysława Weinberga” 


