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Prof. dr hab. Lidia Matynian 

Dziedzina: sztuki muzyczne 

Dyscyplina artystyczna: dyrygentura 

adres mail: lidia.matynian@amuz.krakow.pl 

 

 

 
RECENZJA PRZEWODU DOKTORSKIEGO 

 

 Recenzja sporządzona w związku z wszczęciem procedury o nadanie stopnia doktora sztuk 

muzycznych mgr Annie Bednarskiej. Zleceniodawca recenzji – Rada Wydziału Dyrygentury 

Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Pismo z dnia 24 stycznia 2018 roku.  

 

Podstawowe dane o kandydatce:  

Pani mgr Anna Bednarska, urodzona w Warszawie, w 1970 roku jest śpiewaczką  

i dyrygentką. Ukończyła 5-letnie studia na kierunku Wychowanie Muzyczne w Akademii Muzycznej  

w Warszawie, w roku 1996 - z wynikiem celującym (specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych  

i wokalno-instrumentalnych) oraz studia w Musikhochschule w Lubece – 21 semestrów w okresie 

1996-2006, w klasie śpiewu prof. Ute Niss – specjalność: Bühnen und Konzertgesang
1
. 

Ponadto poszerzała swą wiedzę podczas kursów mistrzowskich i seminariów w zakresie śpiewu 

solowego i prawidłowego oddechu oraz chórmistrzostwa w Niemczech, w Austrii i  w Polsce: 

 1995 – kurs mistrzowski śpiewu barokowego – Barbara Schlick, Halle/Niemcy 

 2011 – Symposium Singen mit Kinder, Osnabrück/Niemcy 

 2013 – Ogólnopolskie Semin. dla Dyrygentów Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych UMFC 

 2014 – Ogólnopolskie Seminarium dla Chórmistrzów Edukacja chóralna w świetle reformy 

szkolnictwa muzycznego ZPSM nr 1,Warszawa 

 2015 – kurs oddechowy – Gertrud Rohloff-Hecker - Ilse-Middendorf-Institut Berlin 

 2015 – Międzynarodowa Konferencja  naukowo-artystyczna Osobowość dyrygenta, UMFC 

 2015 – V Warsztaty Chóralne Chóralne Abecadło, Poznań 

 2015 – II Ogólnopolskie Semin. dla Chórmistrzów Edukacja i wykonawstwo ZPSM nr 1,W-wa 

 2017 – kurs oddechowy Ganzheitliches Atemerleben auf Grundlage der Middendorf-Methode 
2
, 

prowadzenie Norbert Faller, Wiedeń/Austria 

Doświadczenie zawodowe mgr Anny Bednarskiej to: 

 1991–96 Warszawski Chór Chłopięcy, korepetytor i wokalistka  

 1996–2006 Niemcy - chór mieszany (Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu) i dwa chóry 

żeńskie w Eilbeker i Tremsbüttel (Eilbeker Frauenchor, Frauenchor Tremsbüttel -Satenfelde)  

 2006–12 dyrygent chóru mieszanego Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operetka”, im.  

J. Kiepury 

 2012–14 asystent dyrygenta w Chórze Alla Polacca 

 od 2014 i nadal dyrektor artystyczny Chóru Alla Polacca 

 od 2016 wykładowca emisji głosu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMCF 

 od 2016 prelegent – Uniwersytet Wiedzy operowej w Teatrze Wielkim w Warszawie, (wykłady 

Chór – czarodziej nastroju). 

                                                           
1 śpiew sceniczny i koncertowy 
2 Holistyczne oddychanie oparte na metodzie Middendorfa 
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Od 1991 roku Pani Anna Bednarska koncertuje, jako śpiewaczka i dyrygentka  w Polsce i poza 

granicami (Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Holandia, Norwegia).   

Jako śpiewaczka wykazała w dokumentacji 33 koncerty z utworami: Palestriny (Stabat Mater), 

Bacha (kantaty, Magnificat, utwory ze zbioru Schemelli Gesangbuch), Haydna (Nelsonmesse, 

Theresienmesse, Stabat Mater), Schuberta (Msza G-dur) Fauree (Messe Basse), Mendelssohna, Wolfa, 

Franca, Verdiego, Mahlera, Chopina, Moniuszki, Sygietyńskiego, Ruttera oraz ariami operetkowymi, 

piosenkami Turnaua, Woźniaka, Skrzeka i kolędami. Współpracowała z z orkiestrą Filharmonii 

Narodowej, Warsaw Chamber Orchestra, Kristiansand Kammerorkester, Concerto Avenna, Sinfonia 

Varsovia i Orkiestrą Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. J. Kiepury.  Współwykonawcą wielu 

koncertów był Warszawski Chór Chłopięcy. Uczestniczyła również w nagraniu płyty z kolędami ww 

Chóru (1999). Wiele z koncertów to recitale wokalne z towarzyszeniem fortepianu lub organów. 

Jako dyrygentka chórów w Niemczech (2000-06) poprowadziła 9 koncertów ( w repertuarze m. in. 

niemieckie pieśni ludowe, pieśni okolicznościowe, kolędy) oraz koncerty z Chórem Polskiej Misji 

Katolickiej w Hamburgu (m. in.kolędy), który założyła. Na swoim koncie ma również mgr Bednarska 

przygotowanie partii chóralnych w operetce Kalmana Hrabina Marica (Teatr Dramatyczny, 

Warszawa 2008), w reżyserii Marty Meszaros. Była również konsultantem wokalnym w Operze 

Narodowej (Rozterki Miłosne według Krakowiaków i Górali Bogusławskiego). 

 

 W początkowym etapie pracy z  zespołem Alla Polacca Dyrygentka, jako asystentka, 

przygotowywała utwory, m. in. Pendereckiego, Pergolesiego, Mozarta, Poulenca. W latach 2015-17, 

już jako główny dyrygent zespołu poprowadziła około 20 koncertów. W repertuarze można znaleźć 

utwory liturgiczne, motety, kolędy, pieśni i piosenki wielu narodów świata, w związku z czym chór 

śpiewa wiele utworów w obcych językach. Jest Pani Bednarska pomysłodawczynią projektu 

Edukacyjno- Muzycznego dla dzieci i młodzieży ,,  muzyką przez  wiat . Pierwszy koncert z tego 

cyklu pod nazwą ,,Dźwięki Afryki  został zrealizowany w Teatrze Wielkim Operze Narodowej  

i w UMFC w Warszawie. 

Za swoje dokonania otrzymała podziękowania i gratulacje, m. in z Ambasady Japonii, Festiwalu 

AfryKamera i in. 

 espół Alla Polacca, pod Jej kierownictwem wystąpił w konkursach i festiwalach zdobywając 

najwyższe nagrody
3
. Wśród nich: 

 2016 Grand Prix XIX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis 

 2017  łoty dyplom w konkursie Musica Sacra w Międzyzdrojach 

 2017  łote dyplomy w dwóch kategoriach w 52. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej 

w Międzyzdrojach  oraz Nagroda specjalna P ChiO oddział w Szczecinie, na tym samym 

Festiwalu. 

 

Prowadząc chór i ucząc studentów wprowadza preferowane przez siebie metody nauczania 

śpiewu, ze szczególnym naciskiem na kwestie świadomego oddychania i pracy ciałem. 

Dyrygentka jest aktywna dyrygencko i jako wokalistka, a także występuje w mediach, zachęcając 

rodziców do traktowania zajęć muzycznych jako znakomitej drogi rozwoju. 

 

 

                                                           

3
 Dokumentacja obejmuje okres do listopada 2017 roku. W dniach 8-10.06.2018 r. Chór Kameralny Alla Polacca pod 

kierownictwem Anny Bednarskiej wziął udział w IX Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym ,,Cracovia 

Cantans . Chórzystki walczyły z ponad 30 chórami ze wszystkich stron świata zdobywając I Miejsce w kategorii - Chóry 

Kameralne i II Miejsce w kategorii Muzyka Sakralna oraz IV Miejsce w Rankingu Generalnym.  
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OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 

 

 Praca doktorska Pani mgr Anny Bednarskiej „Zastosowanie metod wokalnych Franziski 

Martienssen-Lohmann i Paula Lohmanna oraz technik oddechowych Ilse Middendorf  

i Norberta Fallera w pracy dyrygenta chóru nad repertuarem muzyki współczesnej różnych 

kultur świata” składa się z dzieła artystycznego obejmującego koncert  (zarejestrowany na nośniku 

elektronicznym CD) oraz opisu.  

 
Koncert zatytułowany „Trees and other stories” odbył się 18 czerwca 2018 roku  

w Sali Koncertowej UMFC. Wykonawcami byli: Chór dziecięcy i młodzieżowy Alla Polacca, pianiści 

Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz i Bogdan Hołownia (gościnnie w ostatnim utworze), Małgorzata 

Szarlik-Woźniak – skrzypce oraz perkusiści Marta Maślanka i Robert Siwak. Podczas koncertu 

zostało wykonanych 21 utworów a cappella i z towarzyszeniem instrumentów, w rozmaitych 

konfiguracjach.  W opisie Doktorantka wyjaśnia: Na program koncertu (…)złożyły się utwory 

napisane przez kompozytorów z Polski, Anglii, Australii, Belgii, USA, Japonii, Finlandii i Łotwy. 

Stylistyka tytułowego utworu, piękna poezja i efekt w jaki oddziałuje na słuchacza sprawił,  

że chciałam, aby stał się mottem koncertu. ,,Drzewa i inne historie” opowiedziane w sposób śpiewany 

stały się muzycznymi opowiadaniami, które miały zadziałać na słuchaczy i wprowadzić ich  

w świat emocji.  

 

W prezentowanym dziele artystycznym można wyodrębnić 3 części, ze względu na wiek  

i zaawansowanie wokalne dzieci, a także poziom komplikacji utworów Występ rozpoczęły dzieci 

młodsze, ok. 30 dziewczynek i chłopców piosenką I ja chciałbym (muz. Jerzy Wasowski, słowa 

Roman Pisarski) z pełną uroku partią chłopca solisty. Chłopiec obdarzony ciepłą barwą, panował nad 

głosem i świadomie zmieniał rejestry. Ta piosenka była zapowiedzią wzruszeń, które dane było 

przeżyć słuchaczom koncertu.  

Kolejna piosenka Czy to szczotka czy to jeż  - tych samych autorów, była pierwszą prezentacją 

umiejętności połączenia śpiewu z ruchem, który w  żaden sposób nie zakłócił przebiegu wesołego 

utworu.  Dodatkowo doszedł element deklamacji z odpowiednią dramaturgią. 

Utwór Znaki drogowe z muzyką Wasowskiego i słowami Anny Bernat został wykonany 

z udziałem dzieci najmłodszych, które trzymały znaki drogowe, tworząc swoistą scenografię. Maluchy 

dzielnie realizowały swoje role, nie przeszkadzając śpiewającym chórzystom, w realizacji trudnego 

zadania wokalnego, choćby ze względu na bardzo długie frazy śpiewane na jednym oddechu. 

Kolejna piosenka Wasowskiego W domu Ojczystym do słów Krystyny Parnowskiej, znana  

i lubiana, zabrzmiała delikatnie, bez zbędnego patosu, który w wielu wykonaniach zwykle jej 

towarzyszy. Wydaje się, że tonacja była troszkę za niska, ale i tak najniższe dźwięki były słyszalne. 

W ostatniej piosence Jerzego Wasowskiego ze słowami Ludwika Górskiego Chodźmy do mamy 

śpiewały również maluchy – ok. 20 dzieci. Oczywiście, nie wszystkim się to udawało, ale ich 

zaangażowanie  było wspaniałe. To fantastyczne działanie pedagogiczne Dyrygentki i kapitalny 

pomysł przyzwyczajać dzieci do sceny jak najwcześniej !!!  

Na zakończenie występu najmłodszych zabrzmiała urokliwa piosenka Dobra Wróżka  

- muzyka Dorota  ałęska-Soroka, słowa Wanda Chotomska - z trudną, jak dla dzieci melodią. Drobne 

nierówności i nietrafione dźwięki (skoki interwałowe) dodały tylko uroku, bo wiadomo było że to 

„sprawka” tych najmłodszych, początkujących chórzystów! 

 

Generalnie, wszystkie piosenki jednogłosowe były wykonane czyściutko, melodyjnie, dźwięcznie, 

wyrównaną barwą, z wielkim zaangażowaniem, ze zrozumieniem tekstu, spokojnym oddechem, bez 

niepotrzebnych napięć, bez wydumanej dynamiki i NA PAMIĘĆ!!!   obowiązku recenzenta można 

zauważyć brak kilku spółgłosek w końcówkach wyrazów i być może zbyt częsty oddech  
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w początkowej fazie pierwszej piosenki. Dyrygentka pomagała dzieciom gestem, a pianistka 

wspaniale dostosowała swą grę do dramaturgii utworów. Dobór takiego repertuaru świadczy  

o doświadczeniu oraz świadomości, czego można wymagać od małych dzieci, a wybór piosenek 

Jerzego Wasowskiego, świadczy również o rodzaju estetyki, którą preferuje Dyrygentka! 

 

Kolejną grupę utworów rozpoczęły dzieci starsze (ok 40 dziewcząt i 1 chłopiec).  

Piosenkę Warzyła sroczka kaszkę jaglaną z cyklu Gdzie mieszka bajeczka (muz. Władysław 

Słowiński, sł. Czesław Janczarski) - 3 głosową, skomplikowaną harmonicznie, wykonali chórzyści  

z wielką precyzją i dowcipem. Dyrygentka wraz z zespołem stworzyła kapitalny „mini” teatrzyk 

muzyczny. Dramaturgia, nie dość, że znalazła swoje odbicie w głosach, dodatkowo została 

podkreślona ruchem i rekwizytami – drewnianymi wielkimi łyżkami.  

Innego rodzaju „teatr” przyniosła piosenka Kusimama, amerykańskiego kompozytora Jima 

Papoulisa, dynamiczna, w afrykańskim stylu, z towarzyszeniem fortepianu, djembe, grzechotek  

i z wielką ilością  ruchu: kucaniem, tupaniem, klaskaniem i zmianami miejsc chórzystów. Chór 

śpiewał, deklamował i bawił się doskonale, a  z nim część widowni, która zaczęła poruszać się  

w rytmie.  

Kontrastowy emocjonalnie był kolejny utwór - przejmująca piosenka Can you hear me, Boba 

Chilcotta, do tekstu niesłyszącej dziewczynki.  Utwór cieszy się wielką popularnością na całym 

świecie. Nie jest zbyt trudny, ale wymaga umiejętności balansowania dynamicznego i opanowania 

elementów języka migowego, co dzieciom nie sprawiło kłopotu. Oczywiście Dyrygentka pomagała 

 i podpowiadała „gestem”.  aproponowana interpretacja była wzruszająca, liryczna, pełna ciepła. 

Festive Alleluia, zwarty, dynamiczny utwór a cappella australijskiej kompozytorki Lyn Williams, 

ze zmieniającą się ilością głosów, udowodnił, że chórzystki świetnie słyszą harmonicznie, czują 

organicznie pulsację i śpiewanie trudnej rytmicznie partii, bez akompaniamentu, nie stanowi 

problemu. Szczególne brawa za znakomitą intonację, artykulację i bardzo czytelny 4-głosowy kanon, 

w którym wspaniale unaoczniła się idealna równowaga w brzmieniu poszczególnych grup głosowych.  

Ponad 4 minuty trwająca pieśń Nigra Sum, dzieło słynnego wiolonczelisty Pablo Casalsa była 

wielkim przeżyciem. Nostalgiczna pieśń po łacinie (tekst z Pieśni nad Pieśniami) trudna, ze względu 

na długie wartości, wysokie dźwięki rozpoczynające frazy i konieczność różnicowania dynamicznego 

– od najcichszego możliwie piano do forte. Kantylenowe frazy brzmiały zachwycająco, delikatnie. 

Akordy idealnie stopliwe. Dyrygentce udało się uzyskać zgodny dialog instrumentu z chórem.   

De bello Gallico, z muzyką Enrici Budai, belgijskiej kompozytorki pochodzenia węgierskiego, to  

drugi z utworów a cappella, któremu towarzyszyło pstrykanie palcami, co bynajmniej nie ułatwia 

wykonania. Niewiarygodna sprawność rytmiczna i wokalna. Skomplikowane przebiegi,  

w zmieniającym się co takt metrum i z wieloma akcentami chór wykonał bez zarzutu, dając 

słuchaczom poczucie, że nie sprawiają zespołowi jakiegokolwiek problemu.  

Drugą grupę utworów zamknęły dwie pieśni w języku hebrajskim, z towarzyszeniem fortepianu  

i skrzypiec. Eliyahu Hanavi - żydowską melodię ludową, w aranżacji Valerie Shields wykonała 

inaczej skonfigurowana grupa dzieci. Nostalgiczną pieśń dwugłosowy chór dialoguje lub zespala  

z instrumentami. W opisie Doktorantka przedstawia swoją koncepcję: Powtarzane przez chór słowo 

Eliahu powinno być tak wyśpiewane, aby było nawoływaniem proroka. Faktycznie, często powtarzane 

imię można tak odczytać, ale dla mnie to raczej gorąca prośba o przyjście.  

Druga hebrajska pieśn  al  kall   z  Pięciu hebrajskich pieśni miłosnych Eriaca Whitacre’a ze 

słowami Hili Plitmann o świetlistej oblubienicy to kontrastowy utwór, w którym kantylenowe 

fragmenty przeplatają się z tanecznymi odcinkami w zmiennym metrum i z dodatkiem instrumentów 

perkusyjnych.  espół znakomicie oddał odmienne nastroje.  
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Ostatnią grupę utworów wykonały dziewczęta najstarsze. 

Hotaru Koi to krótka japońska melodia ludowa, w oryginalnym języku, w aranżacji na trzy głosy 

a cappella R  Ogura. Utwór  z kapitalnym efektem w imitacyjnym trzygłosie obrazującym latające 

świetliki (dysertacja). Powtarzający się ciągle dźwięk a
1
 wykonany był przez idealnie wyrównane, 

leciutkie głosy w niezachwianej intonacji, chociaż, jak pisze Doktorantka stanowił największą 

trudność.                                                        

Solo chórzystki rozpoczęło krótką fińską melodię ludową On suuri sun rantas autius do słów 

Veikko Antero Koskenniemi, w aranżacji Matti Hy kki, opowiadającej o tęsknocie za morzem. 

Delikatny głos sopranistki zespolił się z akompaniującym jej mormorando 3-głoswym chórem, 

tworzącym tło i dalej rozwijając sie 4-głosie, w tym samym nostalgicznym charakterze. Quasi 

chorałowa partia w końcowym fragmencie, dobarwiona wokalizą, dała w efekcie 5-głosową warstwę. 

Wszystko w idealnej intonacji i znakomitym legato.  

Kolejną 3-głosową  Pieśń Wędrowca - A Wanderer’s song na chór a cappella skomponował 

Szymon Godziemba-Trytek. Jest to wdzięczny, ale bardzo wymagający utwór twórcy młodego 

pokolenia, nagrodzonego wielokrotnie w konkursach polskich i zagranicznych. Utwór nie ma 

konkretnego tekstu, jedynie rozmaite sylaby. Dramaturgia, zgodnie z tym co napisane w dysertacji 

zależy od kreatywności dyrygenta, który prowadząc zespół ma opowiedzieć historię wędrowca. 

Autorka uważa, że: sam tytułi struktury rytmiczne sugerują sposób, w jaki należy utwór wykonać. 

Dodatkowe wymyślenie i wizualizacja przebiegu wędrówki tytułowego bohatera, ułatwi interpretację 

utworu. Poziom trudności utworu jest bardzo wysoki. Kwestia łączenia akordów bez wspólnego 

dźwięku, wykonywania odmiennych przebiegów melodycznych nie łączących się, ale następujących 

po sobie, nagłe zmiany harmoniczne, śpiew sylab w zmiennej rytmice, z zaznaczaniem akcentów,  

a także umiejętność szybkiego łączenia klaskania z następującymi po nich frazami wokalnymi 

wymagały najwyższego poziomu umiejętności.  ałożenia Dyrygentki zostały spełnione w stu 

procentach. 

Memorial Rag  z muzyką  Eleny Kats-Chernin i słowami Chris Latham i Eleny Kats-Chernin to 

kolejny utwór ze „świata”, z Australii.   opisu wynika, że … Autorka ukończyła go kilka tygodni po 

śmierci swojej matki i jest hołdem jej złożonym, pełnym światła, nostalgii i łagodności. 3-głosowy 

długi, ponad 6 minutowy utwór, z towarzyszeniem fortepianu jest zbudowany z kilku zróżnicowanych 

części. Tytułowy rag znajduje odbicie od początku utworu w warstwie chóralnej i w partii fortepianu, 

znakomicie wykonanej przez Panią Agnieszkę Kopacką-Aleksandrowicz. Kontrastem dla szybkich 

części jest piękna kołysanka Twinkle, twinkle, little star. Chór miał trudne zadanie.  piewanie krótkich 

fraz dzielonych pauzami, w opozycji do fortepianu w pierwszym odcinku wymagało wielkiej 

dyscypliny rytmicznej. Wymagały jej również fragmenty synkopowane. Nie mniej, tak jak i w 

poprzednich utworach, wydawało się, że nie jest to dla śpiewających jakakolwiek trudność.  

Rozmaitość i odmienność faktury powodują, że ten „kolorowy” utwór wydaje się o wiele krótszy. 

 

Pieśń Trees przyniosła zmianę miejsc na scenie.  a pulpitem stanęła asystentka, a Dyrygentka 

wykonała partię solową. Pojawiły się też cymbały.  ric E envalds, litewski kompozytor wybrał jako 

tekst utworu wiersz Joyce Kilmera, mówiący o pięknie świata przyrody i dziele stworzenia.  

W dysertacji Autorka cytuje fragment  Drzewo, które patrzy na Boga przez cały dzień podnosi swe 

liściaste ramiona, aby się modlić. Modlitewny charakter przewija się w tej 2 zwrotkowej pieśni,  

w której 4-głosowy chór jest tłem dla solistki, a w refrenach przejmuje rolę wiodącą. Partia chóralna 

wymagała długiego oddechu i spokoju w śpiewaniu wielu wysokich nut. Ideą wykonania było, by chór 

odzwierciedlał szumiące liście drzew (str.31). Po poprzednich pieśniach ta wydała się utworem  

z „innego świata” , także dzięki nowym wrażeniom muzycznym jakim były aksamitny głos 

Dyrygentki rozpływający się w sali koncertowej oraz delikatne brzmienie cymbałów.  
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Przedostatni utwór  Thulele mama ya  australijskiej kompozytorki Lisy Young jest pełen energii, 

mimo, że słowa w języku zulu oznaczają „nie płacz”. Dwugłosowa piosenka z towarzyszeniem 

instrumentów perkusyjnych: caxixi, djembe i dzwonka agogo  i partią solistki (świetnie słyszalną  

w nagraniu, troszkę słabiej podczas koncertu) wniosła nowy powiew, dzięki rytmice i egzotycznie 

brzmiącym sylabom. Można by rzec, słuchacze zostali przeniesieni w świat muzyki południowej 

Afryki.  

Na zakończenie koncertu wszyscy wykonawcy zaśpiewali piosenkę Jerzego Wasowskiego do 

słów Jeremiego Przybory Piosenka jest dobra na wszystko. Partię chóralną opracowała, ze 

znawstwem  i wyczuciem Dyrygentka.  Akompaniował zespołowi znany jazzman, kompozytor  

i pianista Bogdan Hołownia.  

 

Koncert był popisem wszelkich umiejętności i możliwości zespołu Alla Polacca. Pozwolił na 

to znakomicie dobrany repertuar. Dyrygentka dokonała drobnych zmian agogicznych, które 

wzbogaciły wyrazowo utwory. Zastosowana zasada kontrastu w ułożeniu piosenek pod 

względem wyrazu, a także coraz wyższego poziomu trudności nie pozwoliła słuchaczom na ani 

jedną chwilę znużenia. Pani mgr Anna Bednarska, jest doświadczoną wokalistką, obdarzoną 

pięknym głosem i fachowcem w chórmistrzowskiej dyscyplinie. Prowadząc utwory „żyje” 

dźwiękiem, ma świetne wyczucie temp. Posługuje się inspirującym, pełnym wyrazu gestem.  

Przedstawione nagranie CD zdecydowanie nie oddaje prawdziwego przebiegu koncertu, bowiem 

wielką wartość artystyczną miały wszelkie elementy ruchowe oraz rekwizyty. Szkoda, że nie było 

programu z wydrukowanym tekstem utworów. Mógłby on dodatkowo wzbogacić poziom percepcji 

słuchaczy.   

 

Niewątpliwie Dyrygentka odniosła wielki sukces artystyczny, a także dydaktyczny  

i wychowawczy. Taki koncert na długo zapadnie w pamięć młodych wykonawców i słuchaczy. 

Ciężka, wielomiesięczna praca zespołu i Dyrygentki zostały docenione. Wszystkie utwory były 

przyjmowane wielkimi brawami, w wypełnionej po brzegi sali.  W mojej opinii wykonanie pod 

każdym względem było znakomite !!! 

 

Część opisową rozpoczyna wypowiedź mgr Bednarskiej na temat wybranych metod wokalnych  

i oddechowych szkół niemieckich i austriackich, i ich wpływu na naturalny rozwój wokalny dzieci  

i młodzieży: Metody te są mi szczególnie bliskie i płyną wprost z mojego osobistego doświadczenia.  

W latach 1999-2007 studiowałam śpiew solowy u niemieckiej pedagog Ute Niss i dogłębnie poznałam 

jej sposoby nauczania, które realizuję na co dzień w pracy dyrygenckiej. 

W rozdziale 1 autorka prezentuje niemieckie i austriackie szkoły nauczania śpiewu  

i oddychania: Szkoła wokalna Franziski Martienssen-Lohmann i Paula Lohmanna, Szkoła oddechowa 

Ilse Middendorf i  Norberta Fallera. Przedstawia twórców, ich dorobek naukowy, publikacje, które do 

dziś, mimo upływu lat, stanowią trzon niemieckiej literatury dotyczącej pedagogiki śpiewu. W oparciu 

o bogatą bibliografię, głównie niemieckojęzyczną (we własnym tłumaczeniu), nakreśla podstawowe 

założenia metod nauczania,  m. in. indywidualne traktowanie każdego ucznia, uświadomienie roli 

całego organizmu w procesie oddychania i śpiewu, świadomość muzyczna. Doktorantka opisuje 

konkretne ćwiczenia wykazując ich znaczenie. Udowadnia, że twórcy oraz Ute Niss są 

kontynuatorami metod Manuela Garcii – najlepszego XIX-wiecznego nauczyciela śpiewu na świecie, 

a Dyrygentka jest kontynuatorką tych metod na gruncie polskim.  

 

Rozdział 2  zatytułowany Wybrana muzyka współczesna różnych kultur świata jako propozycja 

artystyczna i materiał dydaktyczny do pracy z chórem dziecięcym i młodzieżowym poświęca  

mgr Bednarska wykonanym utworom – ich historii powstania, twórcom, budowie i problemom 
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wykonawczym z jakimi przyszło Jej się zmierzyć. W dysertacji napisała: Utwory są zróżnicowane pod 

względem melodycznym, rytmicznym, harmonicznym i artykulacyjnym  i dalej W całym procesie 

nauczania zależało mi na tym, aby chórzyści amatorzy z łatwością radzili sobie z tak trudnymi 

utworami, a z moją pomocą umieli pokonywać problemy wokalne i interpretacyjne.  Najważniejszym 

elementem, dla Dyrygentki jest swoboda wykonawcza i zrozumienie tekstu, co podkreśla w dysertacji 

wielokrotnie. Opisane szczegółowo działania i ćwiczenia  pozostają w zgodzie z przedstawionymi 

wcześniej metodami i pełne są własnych propozycji Doktorantki, która jest osobą 

„poszukującą”, kreatywną i ma bogate doświadczenie w tej materii.   

 

Rozdział 3 Opis modelu pracy może być przewodnikiem dla chórmistrzów, szczególnie dla tych 

pracujących z dziećmi. Na wstępie Autorka zwraca uwagę na bardzo istotny aspekt, aspekt 

psychologiczny, gdzie istotna jest …umiejętność psychologicznego podejścia do każdego chórzysty 

jako do człowieka, podlegającego wahaniom emocjonalnym i różnym stanom psychicznym, w których 

w danej chwili się znajduje.  

W podrozdziale 1 Dylematy dyrygenta wobec skali trudności wykonawczych wiele miejsca 

poświęca emocjom, które towarzyszą osobie prowadzącej i tym negatywnym i pozytywnym. Dzieli się 

swoimi doświadczeniami, a w konkluzji wyraża to co dla Niej najistotniejsze: Serdeczność  

i miłość są dla mnie kluczowe w procesie nauczania (str. 34).   

Podrozdział 2 Wybór metod i dobór środków do realizacji zadań wykonawczych  

i interpretacyjnych  jest opisem konkretnych ćwiczeń, które Dyrygentka stosuje podczas zajęć. Dzieli 

je na ruchowe, oddechowe i wokalne. Nie odwołując się do konkretnych utworów Autorka opisuje 

ćwiczenia rozwijające umiejętności śpiewacze, których większość łączy się z ruchem
4
 – co w Jej 

opinii jest nierozerwalne i konieczne dla dobrego, prawidłowego śpiewu. Nawiązuje do znaczenia 

rytmu i metody Carla Orffa oraz do coraz bardziej popularnej perkusji ciała -  body percussion, której 

elementy stomp, clap i patsch znalazły się w utworach. Warto zauważyć, że spora część 

proponowanych ćwiczeń wykonywana jest w pozycji siedzącej, a więc możliwa na próbach zespołów 

chóralnych, nawet w niewielkich pomieszczeniach czy klasach szkolnych. 

 Autorka podkreśla rolę tzw. wizualizacji i obrazowania śpiewu, uważając te działania za 

kluczowe narzędzie swojej pracy. Sięga do wyobraźni dzieci. np. „jesteś jak Joker z filmu „Batman”, 

który (…) cały czas wygląda jakby się uśmiechał”. Takie działanie stosuje wiele dyrygentów, ale cała 

mądrość polega na tym by znać dobrze chórzystów, znać ich fascynacje i zainteresowania, bo tylko 

wówczas porównania są trafione.  

Rozdział przepełniony jest cytatami wielu znakomitości ze świata nauki i sztuki – muzyków, 

psychologów, pedagogów. Jeden z nich, szczególnie mocno obrazuje postawę dyrygenta i idealnie 

pasuje do Doktorantki: Dyrygent musi stworzyć pozytywne i produktywne środowisko. Oczy dyrygenta 

muszą być czujne i żywe. Głos dyrygenta musi być zachęcający i pewny siebie, a nie cichy  

i zniechęcający
5
. 

Rozdział ostatni Efekt artystyczny i dydaktyczny jest podsumowaniem przedstawionego dzieła  

i rezonansu jakim odbił się w środowisku.  Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród chórzystów 

udowodniły jak ważnym dla nich jest uczestnictwo w chórze, jakie przynosi korzyści i jakie emocje 

towarzyszą koncertom, a także jakie bliskie stają się ich  relacje. Elementem dodatkowym jest wartość 

poznawcza – języki obce i piękne teksty w języku polskim, które wpływają na podniesienie kultury 

ojczystej mowy. 

Wspomniany na początku dysertacji eksperyment polegający na nauce kilku prostych piosenek 

(z repertuaru koncertowego) w Szkole  Podstawowej nr 289 w Warszawie (grupa 20-rga dzieci z klasy 

                                                           
4
 Dyrygentka, pracując z chórem Alla Polacca ma do dyspozycji sale baletowe w Teatrze Wielkim 

5
 Jean Ashworth Bartle, dysertacja, str. 34 



8 

 

II, ) okazał się fiaskiem. Dzieci nie chciały śpiewać i wszystko sprawiało im kłopot. Nawet otwieranie 

ust było zbyt trudne. Jedynie działania związane z realizacją rytmu do pewnego stopnia powiodły się. 

Tradycyjne, szkolne metody nauczania - zawiodły. 

 
Z dysertacji przenika głęboka znajomość tematu, poparta własnym wieloletnim już 

doświadczeniem. Wywody znajdują oparcie w bogatej, głównie niemieckojęzycznej bibliografii. 

Doktorantka udowodniła, że propagowane przez nią metody przynoszą nadzwyczajny efekt, 

czego dowodem jest zaprezentowane dzieło artystyczne.  

 

Konkluzja 

 

Słuchając wielokrotnie nagrania, za każdym razem towarzyszą mi te same ciepłe myśli, 

powraca widok uśmiechniętych twarzy dzieci i aplauz publiczności. Taki efekt dały wiedza, 

wytrwałość, cierpliwość i przeświadczenie Doktorantki, że nauczyciel jest w stanie osiągnąć sukces 

 i doprowadzić zespół do celu, jeśli będzie przepełniony akceptacją i miłością do swoich chórzystów, 

wzmocni ich wiarę w siebie, ale przede wszystkim będzie ich szanował.  

 

Niniejszym stwierdzam, że mgr Anna Bednarska wykazała się wiedzą teoretyczną, a także 

umiejętnością prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej, rozwiązując tym samym założone 

zagadnienie artystyczne i spełniła wymagania art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 roku. 

Poruszona tematyka stanowi niezaprzeczalny wkład w rozwój dyscypliny artystycznej 

dyrygentura, z uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi.  

W związku z powyższym pracę doktorską Pani mgr Anny Bednarskiej przyjmuję  

i wnioskuję o nadanie stopnia doktora sztuk muzycznych.  

 

 

 
Kraków, dnia 10.10.2019r. 

 

 

 

      


