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Wstęp, władze uczelni 

 

Sprawozdanie dotyczy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2.  

Telefon centrali UMFC: 22 827 72 41,  

bezpośredni tel. do biura rektora: 22 827 8303; faks – 22 827 8310.  

Mail: rektor@chopin.edu.pl; info@chopin.edu.pl, strona internetowa: www.chopin.edu.pl . 

 

Niniejsze Sprawozdanie, obejmujące okres od 1 października 2009 roku do 30 września roku 2010, 

zostało przedstawione Senatowi i zaakceptowane na posiedzeniu dniu 6 grudnia 2010 roku. 

Władze jednoosobowe uczelni wybrane na kadencję 2008-2012 

Rektor - prof. Stanisław Moryto 

Prorektor do spraw artystycznych, I Zastępca Rektora - prof. Roman Lasocki 

Prorektor do spraw studenckich i kontaktów zagranicznych - prof. UMFC dr hab. Jagna Dankowska 

Prorektor do spraw dydaktyki - prof. UMFC Ryszard Cieśla 

Prorektor do spraw nauki i Wydziału Zamiejscowego - ks. prof. dr Kazimierz Szymonik 

Władze wydziałów 

Wydział I – Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 

dziekan Marcin Błażewicz prof. UMFC 

prodziekan ad. dr hab. Edward Sielicki 

 

Wydział II – Fortepianu, Klawesynu i Organów 

dziekan prof. Jerzy Sterczyński  

prodziekan prof. Leszek Kędracki 

 

Wydział III – Instrumentalny 

dziekan prof. Jerzy Jurek    

prodziekan prof. Tomasz Strahl 

prodziekan ad. Klaudiusz Baran 

 

Wydział IV – Wokalny 

dziekan prof. Jerzy Knetig  

prodziekan Ella Susmanek prof. UMFC 

mailto:rektor@chopin.edu.pl
mailto:info@chopin.edu.pl
http://www.chopin.edu.pl/
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Wydział V – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej,  

Rytmiki i Tańca  

dziekan prof. Ryszard Zimak 

prodziekan prof. Andrzej Banasiewicz 

 

Wydział VI – Reżyserii Dźwięku 

dziekan Witold Osiński prof. UMFC 

prodziekan Małgorzata Lewandowska prof. UMFC 

 

Wydział Zamiejscowy w Białymstoku: Instrumentalno-Pedagogiczny  

dziekan dr hab. Włodzimierz Promiński prof. UMFC 

prodziekan prof. Bożena Violetta Bielecka 

prodziekan prof. Leszek Sokołowski 

Struktura organizacyjna Uniwersytetu 

Wydział Jednostka merytoryczna Kierunek 

I Wydział Kompozycji, Dyry-
gentury i Teorii Muzyki 

Instytut Kompozycji i Dyrygentury 
Symfonicznej 

- Katedra Kompozycji (ze 
Studio Muzyki Kompute-
rowej) 

- Katedra Dyrygentury 

Instytut Nauk o Muzyce 

- Katedra Teorii Muzyki 

- Katedra Nauk Humani-
stycznych i Studium Dok-
toranckie 

 

Kompozycja i teoria  
muzyki 
 
Dyrygentura 

II Wydział Fortepianu, Klawe-
synu i Organów 

Katedra Fortepianu 
Katedra Organów i Klawesynu 
Katedra Kameralistyki Fortepianowej 
Studium Muzyki Nowej 

Instrumentalistyka 
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III 
 
 
 

Wydział Instrumentalny 

Katedra Instrumentów Smyczkowych 
Katedra Instrumentów Dętych 

Międzyuczelniana Katedra Akordeoni-

styki 

Międzywydziałowa Katedra Kamera-
listyki 
Zakład Harfy, Gitary

 i Perkusji 

Studium Muzyki Dawnej 

Instrumentalistyka 

IV Wydział Wokalny Katedra Wokalistyki 
Katedra Audiologii i Foniatrii Wokalistyka 

V 

Wydział Dyrygentury Chó-

ralnej, Edukacji Muzycznej, 
Muzyki Kościelnej, Rytmiki 

i Tańca 

Katedra Dyrygentury Chóralnej 
Katedra Edukacji Muzycznej 
Międzyuczelniana Katedra Kształce-
nia Słuchu 
Międzywydziałowy Zakład Fortepianu 
Ogólnego 
Międzywydziałowe Studium Pedago-
giczne 
Zakład Metod Edukacyjnych: 
     Zespół Emila Jaques-Dalcroze'a 

     Zespół Zoltána Kodálya 

     Zespół Carla Orffa 
Zakład Tańca 

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki mu-
zycznej 
 

Taniec 

 
Muzyka Kościelna  

VI Wydział Reżyserii Dźwięku Katedra Reżyserii Dźwięku 
Katedra Akustyki Muzycznej Reżyseria dźwięku 

VII 
Wydział Instrumentalno-
Pedagogiczny 
w Białymstoku 

Zakład Dyrygentury Chóralnej 
Zakład Instrumentów Smyczkowych, 
Zakład Instrumentów Dętych, Akor-
deonu, Perkusji i Gitary, 
Zakład Wokalistyki, 
Zakład Fortepianu, Klawesynu  
i Organów 

Instrumentalistyka 
 
Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuki mu-
zycznej 
 
Wokalistyka 

 

 

oraz   

Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki, Biblioteka Główna: Biblioteka, Fonoteka, Biblio-

teka Wydziału Zamiejscowego UMFC w Białymstoku, Administracja Uczelni. 

http://www.chopin.edu.pl/polskie/wydz5metod.html#EJC
http://www.chopin.edu.pl/polskie/wydz5metod.html#ZK
http://www.chopin.edu.pl/polskie/wydz5metod.html#CO
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Dane statystyczne dotyczące pracowników UMFC 

- stan na 30.06.2010 (łącznie z pracownikami urlopowanymi) 

Dane dla UMFC Warszawa 
Nauczyciele akademiccy 

stanowiska pełne etaty części etatów w osobach 

Profesor zwyczajny 46 - - 

Profesor   

nadzwyczajny 

64 1,00 2 

Profesor wizytujący 1 - - 

Adiunkci 48 3,51 6 

Asystenci 31 6,32 11 

Docenci 3 - - 

Starsi wykładowcy 52 0,55 1 

Wykładowcy 18 1,99 3 

R a z e m 263 13,37 23 

+ 

Dane dla Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku 
Nauczyciele akademiccy 

stanowiska pełne etaty części etatów w osobach 

Profesor zwyczajny 3 - - 

Profesor   

nadzwyczajny 

10 0,50 1 

Profesor wizytujący - - - 

Adiunkci 17 1,50 3 

Asystenci 10 0,50 1 

Docenci 1 - - 

Starsi wykładowcy 18 2,79 4 

Wykładowcy 8 4,23 6 

R a z e m 67 9,02 14 

 

O g ó ł e m 

 

 

330 

 

22,39 

 

37 
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Dane dla UMFC  Warszawa 
Pracownicy pozadydaktyczni 

 

stanowiska pełne etaty części etatów w osobach 

Pracownicy administracji 52 4,70 8 

Prac. inżynieryjno-techn. 13 2,00 4 

Biblioteka 9 1,88 3 

Stroiciele 1 - - 

Obsługa (z DS.) 38 8,65 13 

Multimedia - 2,68 5 

R a z e m 113 19,91 33 

+ 

Dane dla Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku 
Pracownicy pozadydaktyczni 

stanowiska pełne etaty części etatów w osobach 

Pracownicy administracji 13 1,00 2 

Prac. Inżynieryjo-techn. 1 0,80 2 

Biblioteka 3 - - 

Stroiciele 3 - - 

Obsługa (z akadem.) 15 2,00 3 

R a z e m 35 3,80 7 

OG Ó Ł E M 148 

 

=23,71 

 

40 

 

    

 

Wydziały Uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego:  

 Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 

- stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce 

- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury, do nadawania stopnia doktora habili-

towanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury 
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- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycji i teorii muzyki, do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie kompozycji i teorii muzyki 

 

 Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów 

- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyki  

- stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyki 

 

 Wydział Instrumentalny 

- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyki 

- stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyki 

 

 Wydział Wokalny 

- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki 

- stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki 

 

 Wydział Edukacji Muzycznej 

- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury 

- stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury 

 

 Wydział Reżyserii Dźwięku 

- stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie reżyserii dźwięku. 

 

Informacja dotycząca obsady kadrowej na prowadzonych w UMFC kierunkach  

 

Wydział I – Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki 

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki 

 
1. prof. zw. dr Krzysztof Baculewski 

2. prof. zw. Zbigniew Bagiński 

3. Marcin Błażewicz, prof. ndzw. UMFC 

4. dr hab. Jagna Dankowska , prof. ndzw. UMFC 

5. dr hab. Stanisław Dąbek,  prof. ndzw. UMFC 

6. dr hab. Barbara Kamińska, prof. ndzw. UMFC 
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7. dr hab. Tadeusz Kobierzycki, prof. ndzw. UMFC 

8. dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. ndzw. UMFC 

9. prof. zw. Stanisław Moryto 

10. dr hab. Wojciech Nowik,  prof. ndzw. UMFC 

11. prof.ndzw.dr hab. Stanisław Szadyko 

12. ad. dr hab. Alicja Gronau-Osińska  

13. ad. dr hab. Paweł Łukaszewski 

14. ad. dr  hab. Maria Pokrzywińska 

15. ad. dr hab. Edward Sielicki  

16. ad. dr Walentyna Węgrzyn-Klisowska 

17. ad. dr hab. Danuta Szlagowska 
 

 

Kierunek: dyrygentura   

1. prof. zw. Szymon Kawalla 

2. prof. zw. Tomasz Bugaj 

3. Krzysztof Kusiel-Moroz , prof. ndzw. UMFC 

4. prof. zw. Antoni Wit 

5. ad. dr hab.  Jan Zarzycki 

6.   prof. ndzw. Marek Pijarowski 

 

 

Wydział II – Fortepianu, Klawesynu i Organów 

Kierunek: Instrumentalistyka 

1. prof. zw. Leszek Kędracki 

2. prof. zw. Maria Nosowska-Pasławska 

3. prof. zw. Alicja Paleta-Bugaj 

4. prof. zw. Piotr Paleczny 

5. prof. zw. Jerzy Romaniuk 

6. prof. zw. Maria Szraiber 

7. prof. ndzw. Krystyna Makowska-Ławrynowicz 

8. Magdalena Czajka, prof. ndzw. UMFC 

9. ad. Jerzy Dziubiński,  

10. Andrzej Guz, prof. ndzw. UMFC 
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11. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. ndzw. UMFC 

12. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. nadzw. UMFC 

13. ad. Paweł Kamiński 

14. Jarosław Malanowicz, prof. ndzw. UMFC 

15. Jerzy Sterczyński, prof. ndzw. UMFC 

16. Elżbieta Tarnawska, prof. ndzw. UMFC 

17. Edward Wolanin. prof. ndzw. UMFC 

 

Wydział III – Instrumentalny 

Kierunek: Instrumentalistyka 

1. prof. ndzw. Krzysztof Bąkowski 

2. prof. zwycz. Bogumił Gadawski 

3. prof. zw. Tadeusz Gadzina 

4. prof. zw. Elżbieta Gajewska-Gadzina 

5. prof. zw. Jerzy Jurek 

6. prof. zw. Konstanty Andrzej Kulka 

7. prof. zw. Roman Lasocki 

8. prof. zw. Paweł Łosakiewicz 

9. prof. nadzw. Jerzy Łukasiewicz 

10. prof. nadzw. Marek Marczyk 

11. prof. zw. Andrzej Mysiński 

12. prof. ndzw. Krzysztof Podejko 

13. prof. zw. Mirosław Pokrzywiński 

14. prof. zw. Roman Siwek 

15. prof. ndzw. Stanisław Skoczyński 

16. prof. ndzw. Tomasz Strahl 

17. prof. ndzw. Magdalena Szczepanowska 

 

Wydział IV – Wokalny  

Kierunek: wokalistyka 

1. prof. zw. Bożena Betley 

2. Ryszard Cieśla,  prof. ndzw. UMFC 

3. ad. dr hab. Robert Cieśla 

4. dr hab. Ewa Iżykowska – Kłosiewicz, prof. ndzw. UMFC 
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5. prof. zw. Ryszard Karczykowski 

6. prof. zw. Jerzy Knetig 

7. prof. ndzw. Małgorzata Marczewska 

8. Mikołaj Moroz, prof. ndzw. UMFC 

9. Maciej Piotrowski, prof. ndzw. UMFC 

10. prof. zw. Jadwiga Rappé  

11. Ella Susmanek, prof. ndzw. UMFC 

12. prof. zw. Włodzimierz Zalewski 

 

 

Wydział V – Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  

 

studia pierwszego stopnia: 

1. prof. zw. Andrzej Banasiewicz 

2. prof. zw. Bogdan Gola 

3. prof. zw. Ryszard Zimak 

4. dr hab. Katarzyna Sokołowska, prof. ndzw. UMFC 

5. Małgorzata Szpinalska, prof. ndzw. UMFC 

6. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, prof. ndzw. UMFC 

 

jednolite studia magisterskie: 

1. prof. zw. Andrzej Banasiewicz 

2. prof. zw. Bogdan Gola 

3. prof. zw. Ryszard Zimak 

4. dr Ewa Marchwicka, prof. ndzw. UMFC 

5. dr hab. Katarzyna Sokołowska, prof. ndzw. UMFC 

6. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, prof. ndzw. UMFC 

 

kierunek: muzyka kościelna 

studia pierwszego stopnia 

 

1. ks. prof. zw. dr Kazimierz Szymonik 

2. ks. prof. ndzw. dr hab. Jerzy Lewandowski 
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3. prof. ndzw. dr Maria Wacholc 

4. dr hab. Piotr Wilczyński, prof. nazw. UMFC 

5. dr Krzysztof Marosek 

6. ad.  Roman Szlaużys 

 

kierunek:  taniec 

studia pierwszego stopnia: 

 

1. prof. zw. dr Mieczysława Demska-Trębacz 

2. prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz 

3. prof. ndzw. Ewa Wycichowska,  

4. ad. dr Aleksandra Dziurosz 

5. ad. dr Beata Książkiewicz 

 

jednolite studia magisterskie: 

1. prof. zw. dr hab.nauk. Teresa Grzybkowska,  

2. prof. zw. dr Mieczysława Demska-Trębacz 

3. prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz 

4. prof. ndzw. Ewa Wycichowska,  

5. ad. dr Aleksandra Dziurosz 

6. ad. dr Beata Książkiewicz 

7. ad. dr Zofia Rudnicka 

 

Wydział Reżyserii Dźwięku 
Kierunek: reżyseria dźwięku 
 

1 prof. zw. Andrzej Bohdanowicz 

2 Krzysztof Kuraszkiewicz, prof. ndzw. UMFC 

3 Małgorzata Lewandowska, prof. ndzw. UMFC 

4 Andrzej Lupa, prof. ndzw.UMFC 

5 Witold Osiński, prof. ndzw.UMFC 

6 Jacek Szymański, prof. ndzw.UMFC 

7 prof. zw. Izabela Targońska 

8 prof. zw. Nikodem Wołk-Łaniewski. 

9 prof. zw. Michał Żarnecki 
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10 prof. zw. dr Andrzej Dutkiewicz 

11 ad. dr Ewa Lasocka 

12 ad. dr Joanna Napieralska 

13 ad. dr Barbara Okoń-Makowska 

14 ad. dr Katarzyna Rakowiecka-Rojsza 

15 ad. dr Jarosław Regulski 

 

Wydział Zamiejscowy:  Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku 

Kierunek : instrumentalistyka 

1 prof. zw. Leszek Sokołowski 

2 Ludmiła Kasjanenko, prof. ndzw.UMFC 

3 dr hab. Leszek Kot, prof. ndzw.UMFC 

4 Zbigniew Koźlik, prof. ndzw.UMFC 

5 Stanisław Kuk, prof. ndzw.UMFC 

6 Jerzy Maciejewski, prof. ndzw.UMFC 

7 dr. hab. Włodzimierz Promiński, prof. ndzw.UMFC 

8 Piotr Reichert, prof. ndzw.UMFC 

9 Wojciech Walasek , prof. ndzw.UMFC 

10 ad. dr hab. Lilianna Stawarz  

11 ad. dr Tomasz Baranowski 

12 ad. dr Mariusz Ciołko 

13 ad. Krystyna Gołaszewska 

14 ad. dr Roman Hoffmann 

15 ad. dr Ewa Kowar-Mikołajczyk 

16 ad.  Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz  

17 st.wykł. kwal. I stopnia Henryk Mikołajczyk 

18 ad. Sylwester Sobola 
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Kierunek: edukacja artystyczna w  zakresie sztuki muzycznej 

1. prof. zw. Bożena Violetta Bielecka 

2. prof. zw. Bożenna Sawicka 

3. ad. dr hab. Wioletta Miłkowska 

4. ad. dr Iwona Musialik 

5. ad. dr Anna Olszewska 

6. ad. dr Ewa Rafałko 

7. ad. dr Weronika Ratusińska-Zamuszko 

8. st.wykł. kwal. I stopnia Zbigniewa Sieniuć 

9. st.wykł. kwal. I stopnia Teresa Przestrzelska 

 

Kierunek: wokalistyka 

1. Cezary Szyfman, prof. ndzw. UMFC 

2. ad. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska 

3. ad. Urszula Iżbicka 

 
 

Akredytacja jednostki  

W UMFC w roku akademickim 2009/2010 przeprowadzone były akredytacje na kierunkach: Taniec 

(Wydz. V w październiku 2009), Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydz. V w 

grudniu 2009 oraz Wydz. VII w styczniu 2010), oraz Instrumentalistyka (Wydz. II i III w kwietniu 

2010, W. VII w maju 2010). We wszystkich przypadkach akredytacja wypadła pozytywnie, co zo-

stało potwierdzone odpowiednimi uchwałami PKA. 

 

 

Kreowanie kadry akademickiej 

P r z e w o d y  d o k t o r s k i e  s z t u k i  
 

1. Bartosz Jakubczak – UMFC – nadano stopień doktora 6.11.2009, 

2. Alina Ratkowska - UMFC  – nadano stopień doktora 6 . 11.2009, 

3.  Inga Lewandowska- Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski- nadano stopień doktora 

05.11.2009 , 

4. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza – UMFC- nadano stopień doktora 28.01.2010, 
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5. Ewelina Chrobak-Hańska – Wyższa Szkoła Menedżerska - nadano stopień doktora 

17.12.2009, 

6. Dorota Radomska  - UMFC – nadano stopień doktora 17.12.2009,  

7. Joanna Kozłowska-Szczepaniak- Akademia Muzyczna w Poznaniu- nadano stopień doktora 

17.02.2010,  

8. Andrzej Franciszek Morawiec- UMFC- nadano stopień doktora 15.06.2010, 

9. Izabella Szałaj-Zimak- UMFC- nadano stopień doktora 16.06.2010, 

10. Jarosław Bręk- Akademia Muzyczna w Poznaniu - nadano stopień doktora 29.06.2010, 

11. Anna Ignatowicz-Glińska – UMFC- nadano stopień doktora 21.06.2010, 

12.  Ewa Lasocka – UMFC- nadano stopień doktora 26.05.2010,    

13.  Jarosław Regulski – UMFC- nadano stopień doktora 2.06.2010, 

14.   Katarzyna Dzida- Hamela- UMFC – nadano stopień doktora 28.09.2010, 

15. Krzysztof Jastrząb- UMFC- nadano stopień doktora 27.09.2010, 

16. Barbara Halec – A.S. Szczecin – nadano stopień doktora 27.09.2010, 

17. Dariusz Przybylski – UMFC – nadano stopień doktora 30.09.2010, 

18. Aleksander Sebesczyk – UMFC - postępowanie wszczęto 02.03.2010, 

19. Aleksandros Jusakos – Rząd Chile- postępowanie wszczęto 07.06.2010, 

20. Jakub Jakowicz – UMFC - postępowanie wszczęto 05.05.2010, 

21. Janusz Wawrowsk – UMFC - postępowanie wszczęto 09.06.2010, 

22. Agnieszka Marucha – UMFC - postępowanie wszczęto 09.06.2010, 

23. Zuzanna Sawicka – UMFC - postępowanie wszczęto 16.06.2010, 

24. Rafal Grząka – UMFC - postępowanie wszczęto 16.06.2010, 

25. Aldona Nawrocka- Woźniak – UMFC – postępowanie wszczęto 15.03.2010, 

26. Grzegorz Kołodziej – Uniwersytet Gdański – postępowanie wszczęto 05.11.2009, 

27. Anna Urszula Kucharska – ZPOSM Nr.3 Warszawa – postępowanie wszczęto 04.03.2010,                     

28. Jarosław Gołembiowski – cudzoziemiec z wolnej stopy – postępowanie wszczęto 

17.05.2010, 

29. Iwona Hossa-Derewecka – Akademia Muzyczna w Poznaniu – postępowanie wszczęto 

17.02.2010, 

30. Robert Morawski – UMFC – postępowanie wszczęto 04.03.2010, 

31. Anna Moniuszko- UMFC- postępowanie wszczęto 17.02.2010, 

32. Agata Maria Góreczna – UMFC- postępowanie wszczęto 17.02.2010, 

33. Jacek Rogala – Filharmonia Świętokrzyska – postępowanie wszczęto 15.03.2010, 

34. Krzesimir Dębski  -Si Musick- postępowanie wszczęto 15.03.2010, 
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35. Artur Cieślak  ZSZM Szczecin – postępowanie wszczęto 29.06.2010, 

36. Monika Mielko-Remiszewska UMCS Lublin – postępowanie wszczęto 29.06.2010, 

37. Jolanta Qattrini Omilianowicz – UMFC – postępowanie wszczęto 29.06.2010 

 
P r z e w o d y  d o k t o r s k i e  z  n a u k  h u m a n i s t y c z n y c h   
w  d y s c y p l i n i e  n a u k i  o  s z t u c e  
       
      1. Małgorzata Chmurzyńska  – UMFC  - nadano stopień doktora 18.05.2009, 

      2. Tomira Rogala – UMFC  -  nadano stopień doktora 18.05.2009, 

      3. Anna Szarapka – z wolnej stopy - nadano stopień doktora 08.01.2010, 

      4. Anna Stachura – Bogusławska – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – 

          nadano stopień 30.09.2010, 

      5. Paulina Trzewikowska – Knieć – Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 

           w Poznaniu – stopień nadano 30.09.2010, 

       6. Aneta Teichman –UMFC- stopień nadano 30.11.2009, 

       7. Partycja Samson –UMFC- stopień nadano 30.09.2010, 

       8. Piotr Kedzierski –UMFC- stopień nadano 30.09.2010, 

       9. Iwona Świdnicka – z wolnej stopy- stopień nadano 30.09.2010, 

      10. Maciej Ziółkowski –UMFC- stopień nadano 30.09.2010, 

      11. Joanna Cieślik-Klauza –UMFC- stopień nadano 30.09.2010, 

      12. Joanna Biegalska –UMFC- stopień nadano 30.09.2010,            

      13.  Klaudia Carlos-Machej –UMFC- postępowanie wszczęto  23. 11. 2009, 

      14. Mateusz Andrzejewski –UMFC- postępowanie wszczęto 15. 02. 2010, 

      15. Anna Stankiewicz –UMFC- postępowanie wszczęto 15. 03. 2010, 

      16. Joanna Łukaszewska –Stowarzyszenie Musica Sacra - postępowanie wszczęto  

             17. 05. 2010, 

17. Krzysztofa Górniak – Mazowiecka Fundacja Kultury Diuna- postępowanie wszczęto  

       17. 05. 2010, 

18. Małgorzata Chmielewska – Wydawnictwo Polskie -postępowanie wszczęto 

        17. 05. 2010, 

      19.  Róża Michalik – Biuro rachunkowe Delta -postępowanie wszczęto 21. 06. 2010, 

20. Ludwika Konieczna-Nowak –Akademia Muzyczna w Katowicach- 

        postępowanie wszczęto 21. 06. 2010, 

       21. Jerzy Burdzy – Biuro rachunkowe A. Jagiełło - postępowanie wszczęto 21. 06. 2010, 

       22.  Maria Jaźwińska – Galeria Mijabi- postępowanie wszczęto 30.09. 2010, 
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       23.  Adrian Foltyn –UMFC -  postępowanie wszczęto  – 30. 09. 2010, 

 
P r z e w o d y  h a b i l i t a c y j n e  s z t u k i  
 

1. Piotr Hausenplas – UMFC – nadano stopień doktora habilitowanego 29.11.2009, 

2. Magdalena Stępień – UMFC – nadano stopień doktora habilitowanego 06.03.2010, 

3. Romuald Gołębiowski – UMFC – nadano stopień doktora habilitowanego 02.03.2010,, 

4. Beata Książkiewicz - UMFC – nadano stopień doktora habilitowanego 15.06.2010, 

5. Maria Orzechowska – UMFC - postępowanie wszczęto 16.06.2010, 

6. Sławek A. Wróblewski - UMFC – postępowanie wszczęto  29.06.2010,  

7.  Monika Mielko-Remiszewska- UMCS Lublin – postępowanie wszczęto 29.06.2010. 

        
P r o f e s u r y  s z t u k i  
 

1. Krzysztof Kusiel-Moroz – UMFC- postępowanie wszczęto 07.12.2009, 

2. Andrzej Lupa – UMFC- postępowanie wszczęto 07.12.2009, 

3. Katarzyna Sokołowska – UMFC – postępowanie wszczęto 17.02.2010, 

4. Waldemar Górski A.M. Gdańsk – postępowanie wszczęto 29.06.2010.          

 

 
 
22 lutego 2010 roku – w dniu Święta Uczelni przypadającego w jej 200-tną rocznicę – posta-

nowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osią-

gnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności pedagogicznej zostali odznaczeni orderami 

państwowymi nauczyciele akademiccy UMFC.  

 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono emerytowanych profesorów: 

prof. Jerzego Artysza   

prof.Kazimierę Goławską   

prof.Barbarę Hesse-Bukowską   

prof.Stefana Kamasę   

prof.Janinę Skalik   

Krystynę Wieczorkiewicz 

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: 

prof.Janusza Kucharskiego   
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prof. dr hab. Marię Manturzewską   

 

Z tej samej okazji minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał medale Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis, honorowe odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal Komisji Edukacji Na-

rodowej.  Otrzymali je: 

 

Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 

prof. Leokadia Kozubek 

prof. dr hab. Ludwik Bielawski 

prof. Włodzimierz Lech Puchnowski 

 

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 

doc. Hanna Piliczowa 

prof. Jacek Szymański 

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 

prof. Krzysztof Jakowicz 

prof. Roman Siwek 

prof. Błażej Sroczyński 

prof. dr Maria Wacholc 

 

Medal KEN 

prof. Stanisław Malikowski 

 

 

Nagrody Rektora 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rektor przyznał nagrody następującym pedagogom i pracowni-

kom niebędącym nauczycielami akademickimi.  

Laureatami nagród  za rok akademicki 2009-2010 zostali: 
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Nagrody I stopnia 

1. prof. dr Krzysztof Baculewski  

2. prof. Marcin Błażewicz 

3. prof. Ryszard Cieśla 

4. prof. dr hab. Jagna Dankowska 

5. prof. Danuta Dobrowolska-Marucha 

6. prof. Jerzy Jurek 

7. prof. Jerzy Knetig 

8. prof. Roman Lasocki 

9. prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz 

10. prof. Stanisław Malikowski 

11. ad. dr Joanna Napieralska 

12. prof. Witold Osiński 

13. prof. dr hab. Włodzimierz Promiński 

14. prof. Jerzy Sterczyński 

15. prof. Ella Susmanek 

16. prof. Małgorzata Szpinalska 

17. prof. Marek Szwarc 

18. prof. Cezary Szyfman 

19. ks. prof. dr Kazimierz Szymonik 

20. prof. Włodzimierz Zalewski 

21. prof. Ryszard Zimak 

 

Nagrody II stopnia 

1. as. Joanna Cieślik-Klauza 

2. as. Maria Gabryś 

3. wykł. Paweł Gusnar 

4. st. wykł. Małgorzata Kucharska-Nowak 

5. doc. Elżbieta Neuman-Marianowska 

6. st. wykł. Alicja Ogrodzińska 

7. as. Agnieszka Przemyk-Bryła 

8. dr Jarosław Regulski 

9. st. wykł. Małgorzata Szalińska 

10. st. wykł. Maria Terlecka 
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11. ad. dr Monika Wolińska 

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

 

Nagrody I stopnia 

1. Hanna Bedyńska 

2. Mariola Białęcka 

3. mgr Małgorzata Bielicka 

4. mgr Marek Bykowski 

5. Marta Dobrzyńska 

6. mgr Paulina Doniec 

7. mgr Beata Fiugajska 

8. mgr Łucja Sala-Izdebska 

9. mgr Tomasz Jagłowski 

10. Elżbieta Kostecka 

11. mgr Jolanta Pawłowska 

12. Tadeusz Rozesłański 

13. Grażyna Sierpińska 

14. mgr Paweł Sroczyński 

15. Teresa Tkaczyk 

16. Piotr Tomczak 

17. mgr Monika Stankiewicz-Wiciak 

18. mgr Iwona Wróbel 

 

Nagrody II stopnia 

1. Agnieszka Danecka 

2. Agnieszka Jerzak 

3. mgr Katarzyna Kicman 

4. Izabella Siwek 

5. Anna Skóra 
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Inne wyróżnienia nauczycieli akademickich: 

1. ad. Ewa Stachurska – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego II st. 

2. dr Joanna Napieralska – nagroda indywidualna w kategorii „za najlepszy dźwięk w filmie fabu-

larnym‖  film „Różyczka‖ w rez. J. Kidawy-Błońskiego – maj 2010 – Festiwal Polskich Filmów 

w Gdyni  

3. prof. Stanisław Moryto – nagroda Akademii Fonograficznej „Fryderyk‖ w kategorii Kompozy-

tor Roku 2010. 

4. mgr Klaudia Carlos-Machej – wyróżnienie (wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Dzieci Żoliborza – 

choreograf i kier. artystyczny) na 29 Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych za 

„Folklor przedwojennej Warszawy‖ – czerwiec 2009 

5. dr Aleksandra Dziurosz – zaproszona jako gość specjalny XI International Dance Festival (So-

lo/Duo) – Budapeszt – opracowanie i wykonanie etiudy choreograficznej. 
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Dane statystyczne dotyczące studentów 

 

Liczba studentów UMFC z Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w ro-

ku akademickim 2009/10  (wg stanu na koniec czerwca 2010) 
 

Rodzaj studiów Liczba osób 
Studia stacjonarne (w tym 22 studentów zagra-
nicznych) 

570 

Studia niestacjonarne (w tym  2  studentów za-
granicznych) 

61   

Razem: 631 

 
 
Studenci studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/10  
(wg stanu na koniec czerwca 2010) 
 

Wydział Liczba studentów 
w tym: 
studenci I roku studiów pierw-
szego stopnia 

Wydział I   42 (w tym  5 zagranicznych) 12 --------------------------- 

Wydział II   68 (w tym 8  zagranicznych) 22 ( w tym 1 zagraniczny) 

Wydział III 152 (w tym 3 zagranicznych) 41 --------------------------- 

Wydział IV 33 (w tym 1 zagraniczny) 14 --------------------------- 
Wydział 

IV/niest. 8 --------------------------   
Wydział V 46 (w tym 1 zagraniczny) 27 --------------------------- 

Wydział 

V/niest. 53 (w tym 2 zagranicznych)   

Wydział VI 45   9  

Wydział VII 
Zamiejscowy w 
Białymstoku 

192  (w tym  4  zagranicznych) 51 ( w tym 2 zagranicz-

nych) 

 

 

Absolwenci UMFC 

w roku akademickim 2009/10 (ze studentami zagranicznymi, wg stanu na lipiec/2010) 
 

System studiów Liczba dyplomów 
Studia stacjonarne ( 198 W-wa,63 B-stok) 
Studia niestacjonarne 2 
Razem: 263 
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W roku akad. 2009/10 dyplomy z oceną celującą otrzymało 65 absolwentów ( 56 osób 

w Warszawie i 9 osób w Białymstoku). 

Przełożone egzaminy magisterskie UMFC W-wa 36 

Przełożone egzaminy magisterskie UMFC B-stok  7 

Rekrutacja na I rok studiów na rok akademicki 2009/10 (ze studentami zagranicznymi) 
 

Wydział 
Liczba 
kandy-
datów 

Liczba przyjętych 

Kompozycji, Dyrygentury i Teorii 29 13 w tym 3 zagranicznych 

Fortepianu, Klawesynu i Organów 45 22 w tym 1  zagranicznych 

Instrumentalny 109 46  

Wokalny   stacjonarne 72 11  
   niestacjonarne 7 5  
Edukacji Muzycznej  stacjonarne 23 19  
   niestacjonarne 28 16  

Reżyserii Dźwięku 32 9  
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny 
w Białymstoku 106 43  

 
 

UMFC może przyznawać z funduszu stypendialnego dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce 

oraz s. socjalne, a także przyznawać pomoc materialną w postaci przyznania miejsca w domu stu-

denckim, dopłat do zakwaterowania (nie tylko w domu studenckim), dopłat do wyżywienia oraz 

zapomóg losowych. 

 Stypendium za wyniki w nauce pobiera 30% studentów każdego wydziału, wyłączając stu-

dentów pierwszego roku i studentów nieuprawnionych. Najniższa średnia ocen uprawniają-

ca do ubiegania się o stypendium wynosi C/18 pkt. 

 Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód miesięczny przy-

padający na członka rodziny nie przekracza kwoty minimalnej, ustalanej corocznie, zgodnie 

z regulaminem pomocy materialnej dla studentów. Wysokość tego stypendium to różnica 

pomiędzy wykazanym dochodem netto na członka rodziny a tą kwotą.  

Stypendium socjalne przyznawane jest tylko studentom polskim. 
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Pomoc materialna dla studentów – stypendia w roku akademickim 2009/10 

 

Wydział Stypendyści ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego 

Stypendia 
naukowe socjalne 

I Kamil Kosecki 15 1 
II Krzysztof Trzaskowski 21 8 
III Kamila Wąsik 58 23 
IV Aleksandra Resztik 14 3 
V Marta Dziewanowska 22 13 

V (studia niestacjonarne) Julia Sadowska 7 -- 
VI Michał Czajkowski 14 -- 

VII Zamiejscowy I-P Karina Komendera 45 29 
Razem: 8 196 77 

 

 

Zapomogi na kwotę 97.050 zł otrzymało 151 studentów (141 osoby w Warszawie i 10 osób 

w Białymstoku). 

 
 

Dnia 6 października 2009 r., o godzinie 14:00 w Sali Koncertowej uczelni odbyła się uroczysta 

inauguracja roku akademickiego 2009/2010, w trakcie której wykład inauguracyjny: „Dlaczego 

uczymy się śpiewać…‖ wygłosił prof. zw. Eugeniusz Knapik. Uroczystość rozpoczęła obchody 

dwóchsetlecia urodzin Fryderyka Chopina i istnienia uczelni, nad którymi patronat pbjął Prezydent 

RP Lech Kaczyński. 

 
22 lutego 2010 r., obchodzono uroczyście Święto Uczelni – w 200 lecie urodzin F. Chopina. 

 W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie orderów i odznaczeń państwowych, uroczysta promo-

cja doktorów, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego a także wręczenie medali Magna cum 

Laude , stypendiów Société Genéralé  oraz Grand Prix Rektora  
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Kalendarz roku akademickiego 2009/2010 przedstawiał się następująco:  

 
Początek roku akademickiego 1 X 2009 

Semestr zimowy (15 tygodni) 1 X 2009 - 24 I 2010 

Zimowa sesja egzaminacyjna 25 - 31 I 2010 

Przerwa między semestrami 1 - 7 II 2010 

Semestr letni (15 tygodni) 8 II - 28 V 2010 

Letnia sesja egzaminacyjna 29 V - 10 VI 2010 

Egzaminy dyplomowe i wstępne na 

studia I stopnia 
11 - 30 VI 2010 

Egzaminy na studia II stopnia 1 – 7  VII  2010 

Boże Narodzenie i Nowy Rok 

Wielkanoc 

23 XII 2009 - 2 I 2010 

2 - 7 IV 2010 

Wakacje letnie 1 VII - 30 IX 2009 

Dni wolne od pracy  

(święta) 

1 XI, 11 XI 2009 

1 V, 3 V, 3 VI, 15 VIII 2010 

 

 

W roku akademickim 2009/2010 32-osobowy Senat obradował siedem razy – obsługę techniczną 

temu, najwyższemu organowi uchwałodawczemu uczelni, zapewniało Biuro Rektora i Senatu. Se-

nat podjął 38   decyzji w formie uchwał, z których najistotniejsze to: 

- personalne (powołania na stanowiska profesorskie) 

- rekrutacja na studia w r. ak. 2011/2012 

- korekty siatek godzin i zatwierdzania planów studiów 

- utworzenie nowej specjalności na Wydziale Reżyserii Dźwięku 

- realizacja projektu pod nazwą Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna 

- powołania nowych jednostek organizacyjnych (Zakład Tańca) 

- połączenia jednostek organizacyjnych uczelni 

- zatwierdzenia cennika opłat 
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- wybór biegłego rewidenta badającego bilans 

- zatwierdzenie raportu biegłego rewidenta 

- korekta planu rzeczowo-finansowego na 2009 

- uchwalenie planu rzeczowo-finanowego na 2010  

- pokrycie straty za 2009 

- poprawki do Statutu UMFC 

- oceny kadry i wprowadzenia ankiet studenckich 

- regulaminu przeprowadzania referendów w UMFC. 

 

Dydaktyka 

Zakres kształcenia na poszczególnych wydziałach ma swoje korzenie w tradycji Uczelni i wiąże się 

z ewolucją jej struktury. Stąd też są wydziały, które kształcą w jednym kierunku muzycznym (Wy-

działy II - VI), inne łączą w sobie więcej kierunków (jak Wydział I czy Wydział Instrumentalno-

Pedagogiczny w Białymstoku). Kształcenie w niektórych kierunkach możliwe jest na różnych wy-

działach (np. instrumentalistyka na Wydziałach II, III lub na Wydziale Instrumentalno-

Pedagogicznym w Białymstoku). 

W okresie sprawozdawczym w UMFC dydaktyka była prowadzona na następujących kierunkach: 

- k o m p o z y c j a  i  t e o r i a  m u z y k i  (Wydz. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Mu-

zyki) 

- d y r y g e n t u r a  (Wydz. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki) 

- i n s t r u m e n t a l i s t y k a  (Wydz. Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydz. Instrumen-

talny, Wydz. Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) 

- w o k a l i s t y k a  (Wydz. Wokalny, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny  wspólnie z 

Wydz. IV) 

- e d u k a c j a  a r t y s t y c z n a  w  z a k r e s i e  s z t u k i  m u z y c z n e j  (Wydział Dy-

rygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca  i Wydz. In-

trumentalno-Pedagogiczny) 

- t a n i e c  (Wydz. Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmi-

ki i Tańca) 

- m u z y k a  k o ś c i e l n a  (Wydz. Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 

Kościelnej, Rytmiki i Tańca) 

- r e ż y s e r i a  d ź w i ę k u  (Wydz. Reżyserii Dźwięku) 



 
str. 26 
 

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz (wygasająco) jednolite studia ma-

gisterskie. Prowadzi także studia doktoranckie. Innymi formami kształcenia w UMFC są studia po-

dyplomowe i staże artystyczne. Te formy kształcenia samofinansują się, koszty pokrywane są z 

wpłat od uczestników.  

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnomuzyczne i kierunkowe, jak np.: kształcenie słu-

chu, historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne, fortepian, dyrygentura; przedmioty 

ogólne: język obcy, wychowanie fizyczne; przedmioty humanistyczne: filozofia, estetyka, historia 

sztuki, sztuka XX wieku, historia filmu. Zajęcia zbiorowe mają formę otwartą.  

Pomyślnie realizowano obowiązujący plan dydaktyczny, obejmujący aktywną działalność poszcze-

gólnych katedr. 

W Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym na studiach licencjackich zajęcia realizowane były z 

dodatkowymi specjalnościami nauczycielskimi – kameralistyką (na kierunku Instrumentalistyka) 

oraz plastyką ( na kierunkach Edukacja artystyczna oraz Wokalistyka). 

 

 

Uniwersytet przyznaje swoim absolwentom:  

  tytuł zawodowy licencjata w zakresie sztuki - po ukończeniu studiów I stopnia  

  tytuł zawodowy magistra sztuki z określeniem uzyskanych kwalifikacji - po ukończeniu jednoli-

tych studiów magisterskich lub studiów II stopnia. 

 

W roku akademickim prowadzone były: 

Podyplomowe Studia Teorii Muzyki 

 Podyplomowe Studia Kompozycji 

Podyplomowe Studia Fortepianu, Kameralistyki, Organów i Klawesynu 

Podyplomowe Studium Psychologii Muzyki 

 Podyplomowe Studia Teorii Tańca 

 Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych 

Podyplomowe Studia Wokalne 

Staże artystyczne dla instrumentalistów 

Staż artystyczny w zakresie reżyserii muzycznej 
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W Akademii zarejestrowanych jest 7 studenckich kół naukowych: 

 Koło Naukowe przy Wydz. Reżyserii Dźwięku (rej. 2001) 

 Organowe Koło Naukowe (rej. 2001) 

 Klawesynowe Koło Naukowe (rej. 2007) 

 Koło Naukowe Specjalności Rytmika „N‘eurytmics‖ (rej. 2007) 

 Koło  Naukowe Dyrygentów Chóralnych (rej. 2009) 

 Koło Naukowe „Muzyka Filmowa‖ - Białystok (rej. 2010) 

 Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Dawnej – Białystok (rej 2010) 

 

Każde koło, które złoży wniosek wraz z preliminarzem do prorektora ds. nauki otrzymuje na swoją 

działalność około 1 tys. zł. rocznie. 

Wymiernymi rezultatami osiągnięć dydaktycznych są nagrody studentów UMFC zdobywane na 

konkursach międzynarodowych i krajowych. 

 

Wydział I  

 Nikolet Burzyńska (kl. prof. M. Błażewicza) 

I nagroda w I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim  na utwór poświęcony pa-

mięci Ojca Świętego Jana Pawła II - "FLAMMA" (2010), 

 Ignacy Zalewski (kl.prof. M. Błażewicza) 

I nagroda im. T. Bairda w 51 Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda - "Zutibure 

muzyka słowiańskiego lasu" (2010), 

 Wojciech Błażejczyk (kl. prof. Z. Krauze) 

II nagroda w I Konkursie Kompozytorsim im.Z. Mycielskiego - "Protokół" (2010),  

II nagroda w 51 Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda - " Apmea" (2010), 

 Marcin Łopacki (kl.prof. Z. Krauze) 

 Rafał Janiak (prof. S. Moryto) 

finaliści Konkursu im. Landowskiej (2010) 

 Tomasz Opałka (kl.prof. K. Baculewskiego) 

III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. G. Bacewicz - "Symfo-

nia Horyzont Zdarzeń" - (2009),   

Zwycięzca w Konkursie Wawel Musica Festiva - "Przestrzenie" (2010) 
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finalista w konkursie Kompozytorskim im. T. Bairda. 

 Chang Eun-ho (kl. prof. M. Błażewicza) 

III nagroda w V Międzynarodowym  Konkursie Kompozytorskim im. Jurgensona (Rosja 

2009),  I nagroda Dong-A Music Competition for Composition (Korea Płd. 2009) 

 

 Wydział II 

 Marek Bracha (kl. prof. Alicji Palety-Bugaj)  

 II nagroda (pierwszej nagrody nie przyznano) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 

 F. Chopina, Mariańskie Łaźnie 

 Marie Kiyone (kl. prof. Piotra Palecznego) 

 IV nagroda – Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina w Warszawie 

 Maria Krajewska (kl.prof. Magdaleny Czajki)       

 II nagroda i Nagroda Specjalna – Międzynarodowy Konkurs Organowy JJ Fux Und Seine   

 Zeit, Graz, Austria, maj 2010 

 Tomasz Zebura (kl. prof. Magdaleny Czajki)      

 III nagroda – konkurs Mendelssohn –Eben, AM Kraków, grudzień 2009  

 Łukasz Mosur (kl. prof. Andrzeja Chorosińskiego)      

 IV nagroda  - konkurs j.w. 

 DUET (kl. kameralistyki prof. K. Jankowskiej) Artur Rożek (śpiew) i Anastazja Lewandow-
ska (fortepian)  
III nagroda - XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej w Łodzi, kwiecień 2010: 
 

 DUET FORTEPIANOWY Grzegorz Skrobiński i Piotr Kopczyński  
Wyróżnienie - XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej w Łodzi, kwiecień 2010: 

 

Wydział III 

 Katarzyna Budnik-Gałązka (altówka, kl. prof. P. Reicherta) 

 Anna Orlik (skrzypce, kl. ad. dr A. Gębskiego) 

Nagrody specjalne na Internationaler Reger Wettbewerb Kammermusik – Sonderhausen 
2009  

Trio w składzie: 

 Anna Orlik  
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 Marta Zalewska (skrzypce, kl. dr A. Gębskiego / as. J. Wawrowski) 

 Katarzyna Budnik-Gałązka  

II nagroda oraz Nagroda Specjalna Fundacji Spohr na Internationaler  Reger Wettbewerb 
Kammermusik – Sonderhausen 2009  

 Maciej Frąckiewicz  (akordeon, kl. ad. K. Barana) 

I nagroda - Międzynarodowy Konkurs  im. Michała Spisaka - Dąbrowa Górnicza -   
wrzesień‗2009 
III nagroda - Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy – Arasate (Hiszpania) - grudzień 

‗2009 

 Kamila Wąsik (skrzypce, kl. prof. R. Lasockiego) 

I nagroda - VII Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego - Łódź grudzień 

‗2009 

 Kwartet Magnolia Acoustic Quartet  w składzie: Nidzworski Szymon, Sokołowski Jakub, 
Dobosz Jakub, Dobosz Patryk (saksofony, kl.  wykł. P. Gusnara) 

II nagroda - 33 Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych – Kraków 2009 

 Duet w składzie: Maciej Frąckiewicz  i Magdalena Bojanowicz  (wiolonczela, kl. prof. A. 
Bauera) 

 I nagroda -  VIII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe – Sanok, 2010 

 Duet w składzie: Malwina Stańczak (akordeon, kl. ad. K. Barana)  i Maja Helbert  (flet, kl. 

prof. E. Dastych-Szwarc) 

II nagroda - VIII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe – Sanok, 2010 

 Duet w składzie: Paweł Janas (akordeon, kl.prof. J. Jurka) i Wojciech Psiuk (saksofon, kl. P. 

Gusnara) 

II nagroda - VIII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe – Sanok, 2010 

 Rafał Grząka (uczestnik studiów doktoranckich) 

I nagroda - VIII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe – Sanok, 2010 

 Szubelak Wiktoria (kl. st.wykł. R. Bałauszko) 

III nagroda - Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza – Krynica, 
luty 2010 

 Szymon Nidzworski  (saksofon, kl. P. Gusnara) 

Nagroda indywidualna - VI Europejskie Integracje Muzyczne – Żyrardów, maj 2010 

 Cyprian Święch  (fagot, kl. prof. B. Gadawskiego)  

I nagroda - VII Ogólnopolski Festiwal  Instrumentów Dętych „Etiuda 2009‖ – Szczecin  
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 Janas Paweł (kl. prof. J. Jurka) 

I nagroda - Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy - Szczecin listopad ‗2009 

 Trio stroikowe w składzie: Franciszek Olszowski , Grzegorz Wołczański, Piotr Kamiński  

(kl. prof. M. Pokrzywińskiego) 

I nagroda VIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych - Warszawa, luty 

‗2010 

 Kwintet „Palirura‖ w składzie: Drozdowska Elżbieta, Tomczyk Agata, Matysiak Jerzy, Ko-

walski Piotr, Matusiak Łukasz (kl. prof. B. Gadawskiego) 

I  nagroda - VIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych – Warszawa, luty 

2010 

 Kwintet blaszany w składzie: Jan Harasimowicz, Sebastian Smędra, Piotr Kowalski,  

Lucjan Sakowicz, Jakub Darda (kl. prof. Roamana Siwka) 

I nagroda - VIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych – Warszawa,luty 

2010 

 Kwintet w składzie: Mariusz Moćko, Agata Wojciechowska, Piotr Ptak , Rafał Kowalczyk, 

Święch Cyprian 

wyróżnienie - VIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych – Warszawa, lu-

ty 2010 

 Jacek Siemiątkowski   (kl. prof. M. Zalewskiego) 

III nagroda  - Ogólnopolski Konkurs  Gitary  Klasycznej Francisco Tarrega In Memoriam - 

Rzeszów, marzec ‗2010 

 Jerzy Matysiak (kl. prof. M. Pokrzywińskiego) 

II nagroda - IV Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy – Szczecin, kwiecień ‗2010 

 Piotr Mróz (kl. prof. M. Pokrzywińskiego) 

 Piotr Ptak (kl. prof. M. Pokrzywińskiego) 

wyróżnienia - IV Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy – Szczecin, kwiecień ‗2010 

 

Wydział IV 

 Joanna Freszel  (kl. prof. Jadwigi Rappe) 

III Nagroda -VII Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego, Łódź grudzień 

2009  
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 Aleksandra Resztik ( kl. prof. Zdzisławy Donat) 

II Nagroda - Konkurs J:Opera w Jennersdorfie w Austrii  2010  

 

 Katarzyna Bienias (kl. ad. Jolanty Janucik) 

II Nagroda - I Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków - w Legnano ( Włochy) - 

Premio Antonio Salieri kwiecień2010r. 

 

 Yeoi Young Sohn  (staż – kl. prof. E. Iżykowskiej) 

finalistka - XXII Międzynarodowy Konkurs Wokalny w Marmande – Francja, sierpień 

2010r. 

 

 Elwira Janasik  (kl. prof. Jadwigi Rappe) 

II miejsce - X Konkurs Moniuszkowski „Pieśń wieczorna", Białystok listopad 2009 r. 

 

 Piotr Halicki – kl. ad. dr hab.Ewy Iżykowskiei  

II Nagroda - XII Międzyuczelniany Konkurs „W Kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej"  

Katowice 23 - 25 marca 2010 r. 

 

 Natalia Kawałek (kl. mgr Izabeli Kłosińskiej) 

wyróżnienie - XII Międzyuczelniany Konkurs „W Kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej"  

 

 Wanda Franek  ( kl. prof. Jadwigi Rappe) 

III nagroda (kategoria oratoryjno – pieśniarska), X Ogólnopolski Konkurs Wokalny w 

Dusznikach  Zdroju - kwiecień 2010  

 

 Piotr Halicki (kl. ad. dr hab. Ewy Iżykowskiej  

III Nagroda (kategoria operowa) Konkurs w Dusznikach 

 

 Kim Ae - Ran - staż w klasie ad. dr hab. Ewy Iżykowskiej  

finalistka (kategoria operowa) Konkurs w Dusznikach 

 

 Karolina Baryga  ( kl. prof. Małgorzaty Marczewskiej) 

1 wyróżnienie regulaminowe (ex quo z J. Wydorską),  
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nagroda specjalna za szczególne predyspozycje estradowe , Złote Głosy Mazowsza  

Warszawa, lipiec - wrzesień 2010 r. 

 

 Joanna Wydorska ( kl. prof. Małgorzaty Marczewskiej) 

1 wyróżnienie regulaminowe,  

nagroda specjalna za szczególne predyspozycje estradowe  

 

 Hyunjoo Kim - Studia Podyplomowe, ( kl. prof. Małgorzaty Marczewskiej) 

dyplom finalisty, Złote Głosy Mazowsza Warszawa, lipiec - wrzesień 2010 r. 

 

Wydział V 

 Marta Sulewska (specjalność: dyrygentura chóralna, rok V, klasa prof. zw. Ryszarda Zima-
ka) 

I miejsce i Grand Prix oraz nagrodę za najlepszą pracę nad techniką wokalną 

18 – 20.03 2010 - XIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu 

 Justyna Banaszkiewicz(specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych, III rok, klasa ad. 

dr Dariusza Zimnickiego)   

wyróżnienie  (konkurs j.w.) 

 Małgorzata Krynicka (studentka IV roku specjalności dyrygentura chóralna - klasa prof. 

UMFC Katarzyny Sokołowskiej) 

I miejsce w kategorii „chórmistrz-student‖ oraz otrzymała nagrodę specjalną za najlepszą 

interpretację rosyjskiego utworu sakralnego na V Międzynarodowym Konkursie Chórmi-

strzów,, Canto, ergo sum‖ w Samarze (Rosja) 18 – 20 marca 2010 roku 

 

Wydział VI 

 Krzysztof Salawa, Denis Dubiella 

II nagroda w kat. Jazz/Blues Stereo – konkurs nagrań studenckich Międzynarodowej Kon-

wencji AES, maj 2010, Londyn 

 Krzysztof Salawa, Robert Migas 

III nagroda w kat. Classical Surround – konkurs nagrań studenckich Międzynarodowej 

Konwencji AES, maj 2010, Londyn 
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Wydział VII 
  Dawid Dubec  (klasa dyryg.  prof. zw. Bożeny V.Bieleckiej)  

Nagroda Rektora  prof. Stanisława Moryto dla Największej Osobowości VI Konkursu Mło-

dych Chórmistrzów, który został zorganizowany przez Zakład Dyrygentury Chóralnej w 

dniu  22 kwietnia 2010 r. 

 Krzysztof Grzybek (student prof. Leszka Sokołowskiego)  

wyróżnienie w  II Ogólnopolskim Akademickim Konkursie Kontrabasowym (Łódź, kwie-

cień 2009) 

 Adam Oleńczak (student st.wykł. Ryszarda Bałauszko)  

I miejsce w Konkursie Gitarowym im. Rogerio Dentello w ramach II Międzynarodowego 

Festiwalu Gitarowego w Jarosławiu (lipiec 2009 r.) 

 Adam Oleńczak (student st.wykł. Ryszarda Bałauszko)  

Grand Prix w Konkursie Gitarowym im. Rogerio Dentello w ramach II Międzynarodowego 

Festiwalu Gitarowego w Jarosławiu (lipiec 2009 r.) 

 Kwartet Meccorre w składzie: Michał Bryła, Wojciech Koprowski (stud. W. III), Karol Ma-

rianowski, Aleksandra Tomasińska (staż artystyczny)  

I nagroda oraz dwie nagrody pozaregulaminowe na Międzynarodowym Konkursie Muzyki 

Kameralnej im. Maxa Brucha w Sonderhausen (Niemcy, październik 2009) 

I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych Max Reger Tage w 

Seiden (Niemcy, sierpień 2010) 

 Paweł Sokołowski (student st. wykł. Ryszarda Bałauszko) 

I miejsce w XV Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza 

(Krynica Zdrój, styczeń/luty 2010 r.) 

 Karolina Kuklińska ( studentka prof. Cezarego Szyfmana)   

wyróżnienie   na  Dziewiątym Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia, X Konkurs Moniusz-

kowski (13.11.2009 Białystok)  
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Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej UMFC 

 

Biblioteka Główna pełni funkcję uczelnianej jednostki o zadaniach naukowych, dydaktycznych i 

usługowych. Jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej Akademii, dostępnym dla studentów i 

pracowników uczelni, a także osób spoza Uczelni. Biblioteka Główna współpracuje z ogólnokrajo-

wą siecią dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajową siecią biblioteczną. 

W skład Biblioteki Głównej  UMFC wchodzą następujące działy: 

- Czytelnia 

- Wypożyczalnia 

- Fonoteka 

 
ZBIORY   BIBLIOTEKI  GŁÓWNEJ  UMFC  (wg inwentarzy) 

Stan na  30.09.2010 r. 
 

NUTY 

 
NUTY    ( inwentarz główny) 74244 

w  tym:  cimelia    - 1154 
NUTY (inw.  główny B – mały format) 976 
NUTY ( inw. pomocniczy GŁ – głosy orkiestrowe i chóralne) 220 

w tym:  kserokopie  - 114 
NUTY ( inw. pomocniczy Xe  - kserokopie) 2132 
NUTY (inw. pomocniczy A  -  akordeon) 1094 
RĘKOPISY NUT (inw.  zbioru rękopisów  R) 359 
UBYTKI NUT ( księga  ubytków nut) 3592 
  

Razem nut  79025 
 
KSIĄŻKI 

 
KSIĄŻKI  (inw. główny) 25510 

w tym:    cimelia   - 209 
KSIĄŻKI (inw. pomocniczy Kxe :kserokopie) 247 
CZASOPISMA oprawne (inw. CZ) 1834 

w tym:cimelia  6 
SKRYPTY (inw. pomocnicze):  

solfeż, czytanie partytur, filozofia 1490 
jęz. ang., jęz. niem., jęz. ros. 1854 
obrona cywilna 383 

UBYTKI KSIĄŻEK  ( księga ubytków książek) 3153 
UBYTKI SKRYPTÓW (księga ubytków mat. pomoc.) 1370 
  

Razem książek 31318 
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NUTY i KSIĄŻKI  110343 

  
Prace dyplomowe 1763 
Prace magisterskie 2218 
Prace doktorskie 99 
Prace habilitacyjne (artystyczne) –wydruk komputerowy 2 
Pozostałe prace habilitacyjne wydane jako książki, zasiliły inwen-
tarz książek 

 

Razem: 4082 
  
  
Mikrofilmy 227 
Archiwalia – zespoły akt 10 

 

 

CZYTELNIA 

Funkcjonuje na zasadzie czytelni publicznej, dostępnej także dla osób spoza UMFC. Pracownicy 

Czytelni pełnią dyżury, w czasie których służą osobom korzystającym ze zbiorów informacją bi-

blioteczną, bibliograficzną, pomagają w doborze lektur, przeprowadzaniu kwerend etc. 

Czytelnia udostępnia czasopisma prenumerowane i otrzymywane w darze.  

W roku akademickim  2009/2010 prenumerata obejmowała 24 tytuły  krajowe 

 i 16 tytułów zagranicznych. 

 
Liczba miejsc w czytelni: 25 

do pracy przy komputerze 8 
do pracy własnej 17 

Liczba odwiedzin w czytelni 11065 
Dzieła wykorzystane 13500 

 

 

WYPOŻYCZALNIA 

Wypożyczenia nut i książek dotyczą wyłącznie pracowników i studentów UMFC. Osobom nie 

związanym z Uczelnią zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w Czytelni.  

Pracownicy Wypożyczalni przygotowują m.in. materiały na zajęcia dydaktyczne, studia orkiestro-

we, koncerty z udziałem chórów i orkiestry studenckiej, do występów zespołów operowych. Pro-

wadzą również magazyn, dokonują selekcji zniszczonych nut i książek, w ograniczonym zakresie 

konserwują zbiory 

 

Zarejestrowani użytkownicy (karty biblioteczne) 2955 
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Liczba wypożyczeń 19500 
 

 

 

FONOTEKA (zbiory wg inwentarza) 

 
Płyty CD 6567 
Płyty DVD 220 
Płyty analogowe 13222 
Zestawy do literatury muz. i inne na płytach CD 313 
Kasety video (magnetowidowe) 31 
Kasety audio (magnetofonowe) 483 
Dokumentacje koncertów szkolnych na nośnikach 
cyfrowych (od 1.10.1996) 

1140 

Dokumentacje koncertów na taśmach magnetofonowych do 1996 1300 
Nagrania na taśmach studyjnych (magnetofonowe) 1270 
Nagrania dyplomowe studentów Wydz. VI 201 
Nagrania testów i dyktand 284 
Nagrania okolicznościowe 147 
Nagrania muzyki rozrywkowej 65 
Płyty CD z nagraniami zrekonstruowanymi w pracowni rekonstruk-
cji w latach 2005-2009 

181 

Płyty CD-R GOLD zawierające zdigitalizowane nagrania oryginalne 

i materiały wyjściowe 
143 

Nagrania z konkursów AMFC 182 
Kopie materiałów w zbiorach Fonoteki  udostępnianych dla studen-
tów 

Ponad 
80840 

 
 

Nagrania oryginalne stanowią powielone na płytach CD oryginały nagrań znajdujących się w Fono-

tece. Materiały wyjściowe pochodzą z innych źródeł, uznane zostały za wartościowe dla celów dy-

daktycznych – i godne poddania ich obróbce ( kasety magnetofonowe, płyty analogowe) 

Liczba odwiedzin w Fonotece ok. 15000 

 

W Fonotece są 4 kabiny odsłuchowe dla studentów, wyposażone  w magnetofony kasetowe umoż-

liwiające przegranie potrzebnych fragmentów muzycznych, 2 stanowiska do odsłuchu na słuchaw-

kach oraz 1 kabinę przeznaczoną na zajęcia dydaktyczne w małych grupach z możliwością obejrze-

nia materiałów na płytach DVD i kasetach video. 

 

WYSTAWY 

Jak co roku, pracownicy Biblioteki Głównej UMFC byli organizatorami wystaw okolicznościo-

wych na terenie Biblioteki.  W roku ak. 2009/2010 przygotowano następujące ekspozycje: 
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 Nowości wydawnicze Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-

szawie 

Boże Narodzenie – polskie kolędy, kolędziołki, pastorałki. 

Nowości nutowe w zbiorach Biblioteki  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie. 

Nowości wydawnicze uczelni muzycznych w Polsce. 

Prace habilitacyjne Akademii Muzycznych w Polsce 2008-2009 

Fryderyk Chopin. Od rękopisu do wydawcy i wykonawcy. Wystawa towarzy-

sząca Międzynarodowej Konferencji w UMFC: Fryderyk Chopin (1810-1849) 

– dwa wieki fascynacji. 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SZKOLENIACH 

 
XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolska 

Konferencja Fonotek, Organizatorzy: Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP -

Polska Grupa Narodowa IAML, Sekcja Fonotek SBP, Akademia Muzyczna 

im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 4-6.11.2009 

Zofia Olszewska-Bajera, Tomasz Jagłowski, Hanna Trzeszczkowska  

Wygłoszony referat -  Tomasz Jagłowski: „Zbiór amerykańskich płyt analo-

gowych w zbiorach Fonoteki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 

Warszawie” 

3 osoby  

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Polskie Wydaw-

nictwo Muzyczne/Bibliotekę Materiałów Orkiestrowych w warszawskiej sie-

dzibie PWM, Warszawa, 11.12.2009 

Joanna Charubin, Jerzy Pec 

2osoby 

XVI edycja seminarium z  cyklu Digitalizacja: „Aspekty prawne i technolo-

giczne dygitalizacji piśmiennictwa”. Warszawa, 12. I. 2010. Organizator: Cen-

trum Promocji Informatyki w Warszawie 

Zofia Olszewska-Bajera 

1 osoba  

Międzynarodowa Konferencja „Fryderyk Chopin (1810-1849)  dwa wieki fa-

scynacji” organizator: Katedra Teorii Muzyki UMFC Warszawa, 22-

24.02.2010 . Wystawa: „Fryderyk Chopin. Od rękopisu do wydawcy i wyko-

1 osoba 
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nawcy‖ Koncepcja, scenariusz, wykonanie – Zofia Olszewska-Bajera 

Konferencja w ramach: „Podlaskie Forum Bibliotekarzy” Białystok, 

5.03.2010. zorganizowane przez  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – 

Bibliotekę Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego. 

Bibliotekę Główną UMFC reprezentowały: Emilia Dudkiewicz,  Ewelina Bo-

ruch 

2 osoby 

Konferencja „Archiwizacja Cyfrowa w Muzeach, Bibliotekach i Archiwach” 

Organizator: IBM Polska, Warszawa, 29-30.03.2010. 

Tomasz Jagłowski, Zofia Olszewska-Bajera, Hanna Trzeszczkowska, Lidia 

Zimak 

4 osoby 

IV Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia. Centrum 

NUKAT (BUW), 24-25.05.2010. 

Tomasz Jagłowski, Emilia Dudkiewicz 

2 osoby 

Udział w programie naukowo-szkoleniowym: „Biblioteki Północnych Włoch – 

nowoczesne centra multimedialne Sterzing‖. Organizacja projektu: Unia Euro-

pejskich Federalistów Polska w Łodzi oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i 

Zastosowań Komputerów w Warszawie, 18-25.09.2010. 

Paulina Doniec 

1 osoba 

 

 

INFORMATYZACJA 

W roku ak.2009/2010 kontynuowane były działania o charakterze długofalowym związane z two-

rzeniem komputerowej bazy danych o zasobach biblioteki w programie WinOPUS  

i VTLS/Virtua (nuty, książki, czasopisma). 

 

ZAJĘCIA ZE STUDENTAMI 

U progu każdego nowego roku akademickiego, w pierwszych dniach października Biblioteka 

Główna UMFC przeprowadza przysposobienie biblioteczne dla studentów rozpoczynających studia 

w naszej Uczelni. 
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Działalność Biblioteki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego  

Czytelnia, Wypożyczalnia i Fonoteka udostępniają zbiory w następujących godzinach: 

 
                                         poniedziałek, wtorek, środa             8.30 - 18.00 
                                         czwartek, piątek                              8.30 – 15.00 
                                          
          
 
Stan zbiorów Biblioteki: 
 
LP.         Inwentarz    Stan na 

1.10.2009 r. 

  Stan na 

2.09.2010 r. 

  Przybyło 

1. Nuty        14.227     14.444       217     

2. Kserokopie nut          1.710       1.788         78 

3. Książki          6.861        7.069       208 

4. Kserokopie książek            552          620         68  

5. Prace dyplomowe i mgr            822          869         47 

6. Czasopisma oprawne            969       1.029         60 

7. Przeźrocza              24           24          - 

8. Płyty analogowe          1.567       1.644         77 

9. Płyty kompaktowe          2.687       2.857      170 

10. Taśmy video i DVD            310          369        59 

11. Taśmy magnetofonowe            313          313         - 

12. CD-ROMy              19            19         - 

                                                Razem                30.061                   31.045                  984 
 
Na początku roku kalendarzowego uzgodniono z kwesturą stan finansowo-księgowy  wszystkich 

wymienionych wyżej ewidencji bibliotecznych.   

 

W Czytelni udostępniane są czasopisma, pochodzące z następujących źródeł:    

  Prenumerata krajowa           21 

  Prenumerata zagraniczna       6 

  Dary                                       2 

  ___________________________ 
  RAZEM:                             29 

 
Nowe nabytki, które wpłynęły do biblioteki w okresie sprawozdawczym, w ilości 984, wpisano do 

odpowiednich inwentarzy oraz opracowano w formie elektronicznej w Pakiecie MAK.  Zbiory bi-
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blioteczne z lat wcześniejszych opracowane zostały w całości w czasie godzin pracy bez dodatko-

wych środków finansowych. 

Biblioteka prezentuje wybrane cenne zbiory w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej (PBC) w Kolekcji 

Muzykalia. Wydawnictwa wytypowane do PBC są skanowane na miejscu w naszej Bibliotece  

lub w Pracowni Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu w Białymstoku. W tym celu 

nasz pracownik zostaje tam oddelegowany. Muzykalia stanowią 7% zasobu całej PBC. 

 
 W katalogu komputerowym  są następujące bazy danych: 

 Nuty                             11.112  rekordów     bibliograficznych 
 Książki                          5.560                 „ 
 Prace Dyplomowe           869 
 Czasopisma                      216                 „     
 Dok. Dźwiękowe           3.768 
 Podlaska Biblioteka Cyfrowa –kolekcja muzykalia (nuty, książki i czasopisma udostępniane w 

formacie PDF)                177  rekordów bibliograficznych               
 Akcesja Czasopism            78                                   ‖ 
 CD-ROM                          133                                   „ 
 RAZEM                           21.862 rekordów bibliograficznych   

 

 

Ilość rekordów bibliograficznych w bazie Nut i Książek jest niższa w porównaniu z rokiem ubie-

głym, ponieważ baza została poddana melioracji - wydawnictwa wieloegzemplarzowe przeniesiono 

do jednego rekordu bibliograficznego. W czasie skontrum, które odbyło się w ubiegłym roku w 

lipcu, dokonano również selekcji księgozbioru. 

Zbiory Biblioteki udostępnia się w Internecie w Programie MAKWWW autorstwa Biblioteki Naro-

dowej. Stronę WWW naszej Biblioteki odwiedziło 15.613 osób. 

Kolekcję Muzykaliów z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej odwiedziło 12.662 osób. 

 

Ciekawsze nabytki prezentowane są w formie odbitek ksero obwolut lub okładek (na tablicy  

w korytarzu prowadzącym do Biblioteki). W gablotce Biblioteka. Informacje (w holu głównym) 

zamieszcza się artykuły z prasy lokalnej i ogólnokrajowej dotyczące osiągnięć pedagogów i studen-

tów  oraz recenzje nowych wydawnictw biblioteki.  

W bibliotece gromadzone są dokumenty życia społecznego (DŻS) dotyczące naszej Uczelni. 

 

Wypożyczalnia   
 
Wypożyczalnia rejestruje wypożyczenia w Pakiecie MAKWYP. Program umożliwia ewidencję 

czytelników i wypożyczeń, określenie statusu danego wydawnictwa (czy  jest dostępne, czy ktoś je 

wypożyczył), a także sporządza statystykę za dowolny okres. Program sygnalizuje  przekroczenie 
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terminu zwrotu i na żądanie drukuje monity. Umożliwia też dokonanie rezerwacji wydawnictw 

przez Internet. 

 
Ilość zarejestrowanych czytelników                            553                                                             
Ilość odwiedzin                                                         4.750  
Wypożyczenia                                                         10.200 
Wypożyczenia z BMO                                            5 

Wypożyczenia Międzybiblioteczne                                  3                 
Opraw (nuty, książki, czasopisma, nuty ksero)            233 wol. 
 
 

Czytelnia 

 

Czytelnia obsługuje pracowników i studentów naszej Uczelni. Użytkownicy mają wolny dostęp do 

półek z Księgozbiorem Podręcznym. W Czytelni można skorzystać z czasopism oprawnych, zbio-

rów cennych dostarczonych z magazynu Wypożyczalni oraz wydawnictw sprowadzonych z innych 

bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych. 

Bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni jednocześnie obsługuje Czytelnię. W czasie dyżurów 

udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych, pomaga w doborze lektur, obsługuje sprzęt 

multimedialny znajdujący się w Czytelni.  

Pomieszczenie Czytelni oraz sprzęt audiowizualny wykorzystywany jest do zajęć z  historii muzyki, 

psychologii, lektoratów z języków obcych. Czytelnia pracuje na zasadzie czytelni publicznej. 

Pracownik Wypożyczalni i Czytelni, codziennie przegląda prasę i sporządza kopie artykułów doty-

czących naszej Uczelni. Ksero wycinków prasowych są gromadzone w bibliotece powiększając 

zbiór dokumentów życia społecznego (DŻS). 

W Czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe do korzystania z Internetu. Użytkownicy 

mogą przynosić do pracy własne komputery. 

 
Ilość miejsc                                                                                12  
Ilość odwiedzin                                                                     2.250 

Ilość udostępnianych woluminów                                         3.370 

Ilość udzielonych informacji bibliot. i bibliograficznych     1.501    
 
 

Fonoteka 

 
Fonoteka rejestruje wypożyczenia w Pakiecie MAKWYP. Księgę Wypożyczeń zastąpiono specjal-

nie do tego celu wydrukowanymi rewersami Fonoteki. Każde wypożyczenie i zwrot rejestrowane 

jest elektronicznie w programie MAKWYP. 
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Ilość miejsc w kabinach odsłuchu                      4  

Ilość odwiedzin                                              854 

Ilość odsłuchanych nagrań                          3.100   

     

Z kabin odsłuchu korzystają pracownicy, studenci UMFC oraz inne osoby spoza Uczelni zaintere-

sowane muzyką klasyczną. Fonoteka prowadzi obsługę zajęć dydaktycznych - przygotowuje mate-

riały na wykłady oraz rezerwuje kabiny, w których odbywają się zajęcia  

z historii muzyki, literatury muzycznej, analizy form muzycznych. Wyposażenie kabin w sprzęt 

odtwarzający muzykę umożliwia przeprowadzanie tego typu zajęć bezpośrednio w kabinach,  

z udziałem 5 - 6 osób.  

Wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco w formie elektronicznej. Nowości nabywane  

przez Bibliotekę dla Fonoteki prezentowane są jako wydruk „Indeks najnowszych nagrań dostęp-

nych w Fonotece Wydz. Instr.-Ped.  UMFC". 

 

Na początku roku akademickiego w październiku odbywa się obowiązkowe Przysposobienie Bi-

blioteczne dla studentów rozpoczynających studia. Nowi studenci poznają strukturę, funkcjonowa-

nie, regulamin biblioteki oraz uczą się obsługiwać  program komputerowy MAK. 

Na początku maja każdego roku Bibliotekę odwiedzają studenci Uniwersytetu w Białymstoku ze 

studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zapoznawani są z interesującą i nową dla nich 

pracą biblioteki  uczelni muzycznej na każdym etapie jej działania. Poznają historię organizacji 

bibliotekarzy muzycznych polskich i zagranicznych. 

 

W roku 2009/2010 w Bibliotece praktykę odbyło dwóch bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersyteckiej 

im. Jerzego Giedroycia Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

W dniach 4-6 listopada 2009 r. odbyła się w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  

w  Gdańsku XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolska Konfe-

rencja Fonotek. W obu konferencjach brała udział mgr Hanna Trzeszczkowska.  

Na walnym zebraniu Sekcji Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Hanna Trzeszczkow-

ska została wybrana wiceprzewodniczącą Sekcji Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

 

W dniu 5.03.2010 r. Biblioteka zorganizowała kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bi-

bliotekarzy. Na Forum przybyło liczne grono bibliotekarzy oraz innych zainteresowanych osób. 

Wykład pt. Początki fonografii ze szczególnym uwzględnieniem poloników wygłosiła dr Katarzyna 
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Janczewska-Sołomko adiunkt Biblioteki Narodowej. Po wykładzie uczestnicy Forum wysłuchali 

koncertu w wykonaniu studentów naszej uczelni. Prezentacja wykładu jest dostępna na stronie in-

ternetowej naszej Biblioteki oraz Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia Uniwersytetu 

w Białymstoku. 

 

Z okazji obchodów Roku Chopinowskiego Biblioteka zorganizowała wspólnie z Biblioteką Uni-

wersytecką im. J. Giedroycia UwB wystawę Fryderyk Chopin (18180-1849) życie i twórczość 

Otwarcie wystawy odbyło się dnia 16.03.2010 r. w holu wystawowym BU UwB.  

 

W maju każdego roku bibliotekarze naszej Biblioteki biorą udział w Międzynarodowych Targach 

Książki (MTK) w Warszawie. Uczestnictwo w MTK pozwala szybko zakupić najnowsze wydaw-

nictwa ukazujące się na rynku wydawniczym. W tym roku (w związku z obchodami Roku Chopi-

nowskiego) zakupiono dostępne pozycje dotyczące Fryderyka Chopina. 
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Działalność artystyczna UMFC 

Rok akademicki 2009/2010 to pierwszy rok obchodów jubileuszowych 200-lecia patrona Uczelni 

oraz 200-lecia jej istnienia został podzielony na dwa tematy.  

Rok I jubileuszowy 2009/2010 Uczelnia dedykowała muzyce polskiej (Panorama muzyki polskiej), 

włączając się w ten sposób w międzynarodowe obchody Roku Chopinowskiego. W minionym 

sezonie rodzime utwory zabrzmiały w ponad 100 koncertach na terenie Uniwersytetu i w ponad 20 

koncertach poza jej murami. Jak zwykle wykonawcami byli pedagodzy, absolwenci, studenci Uni-

wersytetu, ale również zaproszeni goście - wielkie indywidualności scen międzynarodowych.  Po-

szczególne Katedry konstruując programy koncertowe wydobywały na „dzienne światło‖ dzieła 

zapomniane niesłusznie, zagubione, zniszczone i wymagające rekonstrukcji – ale także aktywizo-

wały rzesze zarówno doświadczonych jak i młodych kompozytorów. Sezon koncertowy został obję-

ty swoistą klamrą tematyczną: „Polska muzyka maryjna na tle średniowiecznej Europy‖ 

(25.X.2009) i „Wieczór muzyki klawesynowej‖ (23.V.2010), podczas którego nastąpiło rozstrzy-

gnięcie Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej na utwory na klawesyn solo – oba 

koncerty z cyklu „Dla miłośników i dla znawców‖. Warszawscy melomani mieli możność poznania    

i oceny utworów uznanych już za arcydzieła i tych, które z różnych powodów nie weszły na stałe 

do repertuarów sal koncertowych. Wspaniałym przykładem działań odkrywczych jest praca wielo-

letniego pedagoga Uczelni – prof. Andrzeja Wróbla. Dzięki niemu już niejeden utwór kameralny – 

najczęściej z okresu XIX wieku został odkryty i w sposób mistrzowski zaprezentowany słucha-

czom!  W listopadowy wieczór (4.XI.2009), podczas koncertu z cyklu „Środa na Okólniku‖ słucha-

cze mogli podziwiać znakomite utwory Joachima Kaczkowskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego 

i Karola Lipińskiego w wyśmienitym wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki i Zespołu Camerata 

Vistula pod kierunkiem Andrzeja Wróbla – „(utwór) Kaczkowskiego bardzo dobry, piękny, sło-

wem, do słuchania i delektowania się‖ (Fryderyk Chopin). Wielkim wydarzeniem koncertowym był 

wieczór 17 marca 2010 – w kolejną „Środę na Okólniku‖ zostały zaprezentowane dzieła wokalno-

instrumetnalne rektorów Uczelni. Soliści, Chór i Orkiestra Uczelni pod dyrekcją prof. Ryszarda 

Zimaka wykonali odnalezioną i zrekonstruowaną Mszę Józefa Elsnera, Litanię do Marii Panny Ka-

rola Szymanowskiego i Stabat Mater Stanisława Moryto – wszystko znakomite! 

Godnym wyróżnienia był koncert symfoniczny 25 listopada 2009 (Środa na Okólniku‖), podczas 

którego studencka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją prof. Antoniego Wita zaprezentowała dzie-

ła orkiestrowe Krzysztofa Pendereckiego, Mieczysława Karłowicza i Witolda Lutosławskiego.  

Koncerty poza Uczelnią to przede wszystkim trzy wystawienia opery Halka w wersji wileńskiej 

Stanisław Moniuszki – zaprezentowane siłami Uczelni na scenie Teatru Wielkiego – Opery Naro-
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dowej (kwiecień i czerwiec 2010) oraz dwa koncerty z udziałem tegorocznych dyplomantów Uni-

wersytetu w salach Filharmonii Narodowej (czerwiec 2010). 

 

 W minionym sezonie koncertowym akcent główny został skierowany na uczczenie rocznicy uro-

dzin patrona Uniwersytetu. Siłami Katedry Fortepianu Uczelni, według pomysłu kierownika Kate-

dry prof. Alicji Palety-Bugaj, podczas 14 koncertów zostały zaprezentowane WSZYSKIE DZIEŁA 

FRYDERYKA CHOPINA zasadniczo w układzie chronologicznym, ukazując tym samym drogę i 

ewolucję twórczą Chopina. Podstawowym materiałem źródłowym było Wydanie Narodowe Dzieł 

Fryderyka Chopina pod redakcją wybitnego pianisty, pedagoga i doktora honoris causa Uczelni 

prof. Jana Ekiera. W ramach wspomnianych 14 koncertów miały miejsce dwa wielkie wydarzenia – 

dwa koncerty symfoniczne obejmujące klamrą daty z życia Chopina – październikową rocznicę 

śmierci i lutową rocznicę urodzin. W środowy wieczór 28 października 2009 r. prof. Piotr Paleczny 

z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego wykonał koncerty 

fortepianowe: e-moll i f-moll; 24 lutego 2010 prof. Andrzej Stefański, prof. Ewa Pobłocka oraz 

Elżbieta Karaś-Krasztel z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Mirosława Jacka 

Błaszczyka wykonali pozostałe dzieła Chopina z orkiestrą. Warto podkreślić, ze koncert wspo-

mniany zamykał międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną: FRYDERYKA CHOPINA 

– DWA WIEKI FASCYNACJI. 

Należy podkreślić, że muzyka Chopina była wszechobecna podczas całego minionego sezonu – 

ciesząc się zawsze żywym zainteresowaniem publiczności. Z ciekawych propozycji można wymie-

nić: koncert z utworami uczniów Chopina – Tellefsena, Mikulego, Fontany, w znakomitym wyko-

naniu młodego pianisty, absolwenta Uczelni Huberta Rutkowskiego; koncert „Od Chopina do 

współczesności‖ prezentujący utwory inspirowane Chopinem – także inspiracje jazzowe; jazzowe 

opracowanie Preludiów Chopina w wykonaniu studenckiego Big-Bandu oraz projekt choreogra-

ficzny „Mój Fryderyk‖ zaprezentowany przez studentów roku dyplomowego kierunku Pedagogika 

Baletu UMFC. 
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Poniżej przedstawiamy szczegółowo rozpisany program uczczenia wydarzeń chopinowskich - usta-

lony przez Prezydium Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Chopinowskiego w UMFC.  

 
 
 

Październik 2009 r. 

4 października 

(niedziela) 

godz. 17.00 

MUZYKA POLSKA Z SALONIKÓW EPOKI PRZEDCHOPINOWSKIEJ 

Opieka artystyczna: prof. Maria Szraiber  

 

6 października 

(poniedziałek) 

godz. 14:00 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

2009/2010 

 

7 października 

(środa) 

godz. 19.00 

SALON z EPOKI (pianoforte) 

Wykonawcy: Bronisława Kawalla, Lidia Kozubek, Jadwiga Rappé, Tomasz Strahl, 

Edward Wolanin 

Program: Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, Wariacje D-dur na 4 

ręce, Polonez C-dur op. 3 na wiolonczelę i fortepian, Grand Duo Concertant, Pieśni, 

Tarantella op. 43, Walc E-dur WN 18, Walc h-moll WN 19, Poezja  

14 października 

(środa) 

godz. 13.00 

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

- SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI UMFC, WRĘCZENIE NAGRÓD REKTORA 

19 października 

(poniedziałek) 

godz. 19.00 

KONCERT KATEDRY FORTEPIANU 

Wykonawcy: Aleksander Dębicz, Kazimierz Gierżod, Tomasz Lupa, Paweł Sobowiec 

Program: Wariacje E-dur WN 4, 5 Mazurków op. 6, Polonez d-moll WN 11, Polonez 

B-dur WN 17, Ballada g-moll op. 23, 3 Nokturny op. 15, [Warianty] (Souvenir de 

Paganini), 12 Etiud op. 10   

28 października KONCERTY FORTEPIANOWE CHOPINA 
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(środa) 

godz. 19.00 

Wykonawcy: Piotr Paleczny i Orkiestra Symfoniczna UMFC pod dyrekcją Marka 

Pijarowskiego 

Program: Koncert e-moll, Koncert f-moll   

16 listopada 

(poniedziałek) 

godz. 19.00 

KONCERT KATEDRY FORTEPIANU 

Wykonawcy: Anna Graczykowska, Agata Lewandowska, Magda Lewandowska, Zu-

zanna Pawłaszek 

Program: Walc Es-dur op. 18, Polonez b-moll, Polonez f-moll, 6 Mazurków, Rondo F-

dur op. 5, Rondo C-dur na dwa fortepiany, Polonezy dziecięce: B-dur, g-moll, As-dur   

18 listopada 

(środa) 

godz. 19.00 

UTWORY KAMERALNE I FORTEPIANOWE 

Wykonawcy: Piotr Fidelus, Krzysztof Jakowicz, Joanna Kacperek, Agnieszka Korpy-

ta, Bartosz Koziak, Alicja Paleta-Bugaj, Joanna Różewska 

Program: Ecossaises, Rondo c-moll op. 1, Trio op. 8, Wariacje B-dur op. 12, Marsz 

żałobny c-moll, Mazurki op. 24, Impromptu As-dur op. 29, Scherzo h-moll op. 20  

29 listopada 

(niedziela) 

godz. 17.00 

SŁYNNE TRANSKRYPCJE SKRZYPCOWE UTWORÓW FRYDERYKA CHO-

PINA 

Wykonawcy: studenci klas skrzypiec UMFC 

Pomysłodawca koncertu i opieka artystyczna: ad. Maria Orzechowska  

Grudzień 2009 r. 

9 grudnia 

(środa) 

godz. 19.00 

UTWORY FORTEPIANOWE 

Wykonawcy: Anna Dolecka, Małgorzata Goroszewska, Mai Kamiya, Edward Wola-

nin 

Program: Cantabile B-dur WN 43, [Allegretto] Fis-dur WN 36, Polonez gis-moll, 

Lento con gran espressione, 4 Mazurki op. 7, Polonezy op. 26, Walc Ges-dur WN 42, 

As-dur WN 47, Preludia op. 28  

14 grudnia 

(poniedziałek) 

godz. 19.00 

KONCERT KATEDRY FORTEPIANU 

Wykonawcy: Aya Gokita, Maria Gabryś, Michał Kozłowski, Radosław Sobczak 

Program: Rondo Es-dur op. 16, Walce (Des-dur WN 20, As-dur WN 28, e-moll WN 

29), Bolero a-moll op. 19, Impromptu cis-moll WN 46, Polonez Ges-dur WN 35, 
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Nokturn e-moll WN 23, Scherzo b-moll op. 31, Kontredans Ges-dur WN 27, Presto 

con leggere WN 44, Mazurki op. 17, Ballada F-dur op. 38  

Styczeń 2010 r. 

13 stycznia 

(środa) 

godz. 19.00 

UTWORY FORTEPIANOWE 

Wykonawcy: Katarzyna Hajduk, Alicja Istigniejew, Joanna Ławrynowicz, Wojciech 

Pyrć, Krzysztof Trzaskowski 

Program: Nokturny op. 27, Etiudy op. 25, 3 Mazurki (B-dur WN 41, As-dur WN 45, 

C-dur WN 48), Wariacja E-dur z Hexameronu, Impromptu Fis-dur op. 36, 3 Etiudy 

(Methode des Methodes), Walce op. 34, Mazurki op. 30, Scherzo cis-moll op. 39  

 

 

Luty 2010 r. 

7 lutego  

(niedziela) 

godz. 17.00 

KONCERT LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHOPINOW-

SKIEGO 

Organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina   

8 lutego 

(poniedziałek) 

godz. 19.00 

WIECZÓR BALETOWY - MÓJ FRYDERYK 

Program: projekty choreograficzne z muzyką Chopina 

Opieka artystyczna: ad dr. Zofia Rudnicka, Ewa Wycichowska, prof. UMFC  

22 lutego 

(poniedziałek) 

godz. 12.00 

 

 

godz. 19.00 

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO –w  200.  ROCZNICĘ URODZIN 

FRYDERYKA CHOPINA, w 200. LECIE UNIWERSYTETU, wręczenie orderów i 

odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom UMFC 

 

KONCERT KATEDRY FORTEPIANU 

Wykonawcy: Paweł Kamiński, Marie Kiyone, Anna Kubicz, Mateusz Rożek 

Program: Polonezy op. 40, Ballada As-dur op. 47, Nokturny op. 37, Walc As-dur op. 

42, Mazurki op. 41, Nokturny op. 32, Sostenuto Es-dur WN 53, Galop Marquis WN 

59, Moderato E-dur (Feille d'Album) WN 56, Sonata b-moll op. 35  
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22-24 lutego 

(poniedziałek-

środa) 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-ARTYSTYCZNA  

Fryderyk Chopin (1810-1849) - dwa wieki fascynacji 

Udział w Konferencji wezmą wybitni artyści oraz czołowi badacze spuścizny   Kom-

pozytora działający w kraju i za granicą. Ponadto, poza referatami, Konferencję do-

pełnią warsztaty artystyczne prowadzone przez światowej klasy pedagogów-

chopinistów.  

 

 

OTWARCIE WYSTAWY:  

OD RĘKOPISU DO WYDAWCY I WYKONAWCY 

Opieka merytoryczna nad wystawą: Zofia Olszewska-Bajera 

 

 

24 lutego 

(środa) 

godz. 19.00 

KONCERT SYMFONICZNY 

Wykonawcy: Krzysztof Jabłoński, Ewa Pobłocka, Orkiestra Symfoniczna UMFC pod 

dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka 

  

Marzec 2010 r. 

1 marca 

(poniedziałek) 

godz. 19.00 

KONCERT KATEDRY FORTEPIANU 

Wykonawcy: Mateusz Czech, Maciej Piszek, Maria Wójcik 

Program: Allegro de concert A-dur op. 46, 9 Pieśni, Mazurek a-moll (Gaillard), Ma-

zurek a-moll (France Musicale), Nokturny op. 48, Mazurki op. 33, Polonez fis-moll 

op. 44 

  

17 marca 

(środa) 

godz. 19.00 

MSZA JÓZEFA ELSNERA (profesora F.  Chopina)  

Wykonawcy: Chór Mieszany i Orkiestra UMFC pod dyrekcją Ryszarda Zimaka  

31 marca UTWORY FORTEPIANOWE 
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(środa) 

godz. 19.00 

Wykonawcy: Aleksandra Janusz, Anna Jastrzębska-Quinn, Bartosz Ludkiewicz, 

Łukasz Nagórka, Maria Wójcik 

Program: Walce (f-moll WN 55, a-moll WN 63), "Wiosna" WN 52a, Nokturny op. 55, 

Mazurki op. 56, Fantazja f-moll op. 49, Impromptu Ges-dur op. 51, Berceuse Des-dur 

op. 57, Sonata h-moll op. 58  

Kwiecień 2010 r. 

14 kwietnia 

(środa) 

godz. do ustale-

nia 

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU POŁĄCZONE Z SEMINARIUM:  w 

200. rocznicę formalnego powołania uczelni – 14.04.1810 – nadanie aktu prawnego 

Wojciechowi Bogusławskiemu. 

21 kwietnia 

(środa) 

godz. 19.00 

UTWORY FORTEPIANOWE 

Wykonawcy: Agnieszka Przemyk-Bryła, Anna Filipczuk, Maciej Młodawski, Maria 

Szraiber, Kacper Tołoczko 

Program: Preludium cis-moll op. 45, Mazurki op. 50, Barkarola Fis-dur op. 60, Sona-

ta g-moll op. 65, Nokturny op. 62, Walce op. 64, Nokturn c-moll WN 62, Mazurki op. 

63   

Maj 2010 r. 

19 maja (środa) 

godz. 19.00 

UTWORY FORTEPIANOWE 

Wykonawcy: Stanisław Drzewiecki, Karolina Nadolska 

Program: 5 pieśni, Mazurki op. 59, Scherzo E-dur op. 54, Polonez As-dur op. 53, 4 

Pieśni, Ballada f-moll op. 52, Polonez-Fantazja As-dur op. 61, 3 Mazurki (g-moll WN 

60, g-moll op. 64, f-moll op. 65)  

 

 

Podsumowując, należy podkreślić niezwykłość programu koncertowego minionego sezonu – bogata 

i różnorodna panorama muzyki polskiej. Cały sezon zrealizowany bardzo skromnymi środkami, 

dzięki aktywizacji własnego środowiska. 
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Działalność koncertowa w Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku 

 
W sezonie artystycznym 2009/2010 zrealizowano łącznie 77 wydarzeń artystycznych. 

Podstawą działalności koncertowej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku są 

Koncerty wtorkowe, które obok działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej, mają znaczący wpływ 

na artystyczny wizerunek miasta. 

Zgodnie z planem koncertowym odbywały się recitale, koncerty symfoniczne, kameralne, zespoło-

we, doroczne, dyplomowe, okazjonalne i inne w ramach cotygodniowego stałego cyklu z udziałem 

cenionych artystów, jak również pedagogów i studentów uczelni.   

Do stałych propozycji programowych należą także czwartkowe występy pedagogów i studentów 

dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku, a także inne koncerty okolicznościowe. Wszystkie zorgani-

zowane przez Biuro Koncertowe imprezy miały oprawę promocyjną pod postacią afiszy, progra-

mów, zaproszeń. W obecnym sezonie artystycznym nie został wydany kalendarz koncertowy głów-

nie z uwagi na oszczędności finansowe.  

Poza stałym wtorkowym cyklem koncertów ważną rolę w procesie kształcenia odgrywają seminaria 

dla instrumentalistów, wokalistów i nauczycieli przedmiotu. W roku akademickim 2009/2010 odby-

ły się 4 seminaria z udziałem wybitnych pedagogów z 6 zaplanowanych. Brali w nich udział za-

awansowani uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci, absolwenci akademii muzycznych i 

nauczyciele. W dalszej części sprawozdania znajduje się szczegółowy wykaz seminariów zrealizo-

wanych przez Biuro Koncertowe w sezonie 2009/2010. 

Biuro Koncertowe Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego od 13 już lat nieprzerwanie organizu-

je koncerty i wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku, które są cenną inicja-

tywą na rzecz ludzi w starszym wieku i wpisane są na stałe w kalendarz UTW.  W sezonie 

2009/2010 zorganizowane zostały cztery koncerty specjalne dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, 

podczas których wystąpili pedagodzy, pracownicy i studenci Wydziału Instrumentalno-

Pedagogicznego. Wszystkie koncerty zorganizowała i objęła prelegenturą mgr Małgorzata Bielicka. 

Ponadto Biuro Koncertowe od 13 lat angażuje się samodzielnie w sferze działań charytatywnych na 

rzecz biednych i chorych dzieci współpracując także z Caritas Archidiecezji Białostockiej (5 i 6 

grudnia 2009r. odbyły się koncerty podsumowujące Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom z udziałem 

pracowników i studentów).    

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Buałymstoku po raz ósmy brał udział w Podlaskim Fe-

stiwalu Nauki i Sztuki. Festiwal promuje osiągnięcia środowiska akademickiego Podlasia, a na 

wszystkich koncertach, wykładach, lekcjach pokazowych gromadziła się zainteresowana publicz-
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ność. Biuro Koncertowe zorganizowało 15 imprez festiwalowych. Wiadomości na temat każdej z 

imprez umieszczane były na stronie internetowej uczelni oraz nagłaśniane przez lokalne media.  

 

W okresie sprawozdawczym uczelnia była organizatorem lub współorganizatorem konkursów: 

1. Konkursu kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej (Katedra Kompozycji oraz Katedra 

Organów i Klawesynu) na utwór na klawesyn solo. 

2. VIII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych(Katedra Instrumentów 

Dętych), luty 2010 

3. Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Szczecinie (Katedra Akordeonistyki), listo-

pad 2009, 

4. Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego „ Od Solisty do Orkiestry‖ w Mławie (Katedra 

Akordeonistyki) 

5. Międzynarodowego Festiwal Akordeonowego w Sanoku (Katedra Akordeonistyki), kwie-

cień 2010 

 

Działalność naukowa i wydawnicza UMFC  

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w ramach działalności statutowej prowadzi wielokie-

runkową działalność badawczą o profilu zarówno naukowym, jak też w dziedzinie sztuk muzycz-

nych. Realizowane w Uczelni zagadnienia naukowo-badawcze mają w większości charakter prac 

interdyscyplinarnych, łączących aspekty naukowe z artystycznymi i wymagają wielostronnego 

przygotowania. Obejmują one zagadnienia z różnych dziedzin nauki i sztuki, które przenikają się 

wzajemnie i uzupełniają, tworząc nadrzędna całość. Zespoły badawcze składają się z muzyków, 

muzykologów, psychologów, lekarzy, pedagogów, filozofów, inżynierów i informatyków. Kadra 

naukowa UMFC w wielu przypadkach posiada podwójne wykształcenie, w tym jedno muzyczne. W 

pracach badawczych uczestniczą pracownicy ze wszystkich wydziałów i jednostek pozawydziało-

wych. 

 

Działalność naukowa obejmuje w większości obszary tematyczne pomijane w innych ośrodkach 

naukowych polskiego szkolnictwa artystycznego. Są to między innymi: teoria muzyki, akustyka 
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muzyczna, foniatria i audiologia muzyczna, studia edytorskie nad twórczością Chopina, teoria pe-

dagogiki muzycznej i wychowania muzycznego.  

Rozwinięte kierunki badań to: edukacja muzyczna w Polsce, badania nad dziełami kompozytorów i 

wykonawców muzyki dawnej i współczesnej, recepcja i percepcja muzyki, percepcja barwy, wyso-

kości i głośności dźwięku, pamięć słuchowa, nowoczesne środki generowania i transmisji dźwięku, 

prace nad analizą głosu ludzkiego i układu oddechowego. Efekty pracy pracowników prowadzą-

cych badania można umieścić na pograniczu nauki, techniki, medycyny oraz sztuki, spotykają się 

one z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony liczących się jednostek badawczych. Działal-

ność naukowo-badawcza, prowadzona w systemie badań ciągłych i interdyscyplinarnych, jako pra-

ce naukowe podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe, ukierunkowana jest na potrzeby za-

równo szkolnictwa muzycznego, jak też kultury i gospodarki kraju.  

 

Z uwagi na specyfikę badań i ich różnorodność, prace badawcze zgrupowane są w blokach tema-

tycznych, z których podstawowe to:  

 

I. Edukacja muzyczna w Polsce – począwszy od zagadnień teorii muzyki i analizy dzieła muzycz-

nego, teorię pedagogiki muzycznej i wychowanie muzyczne, poprzez psychologię muzyki, wyko-

nawstwo i odbiór muzyki, instrumentologię i edytorstwo muzyczne po antropologię muzyki i wiele 

innych pokrewnych zagadnień. 

 

II. Modele kształcenia muzycznego zagranicą – transfer koncepcji i doświadczeń, materiały źró-

dłowe i opracowania (np. Orff, Dalcroze, Gordon, Kodaly). 

 

III. Badania nad dziełami wybitnych kompozytorów i wykonawców muzyki. 

 

IV. Badania z dziedziny reżyserii dźwięku i akustyki muzycznej – percepcja barwy, wysokości i 

głośności dźwięków muzycznych, teoria słyszenia, właściwości przestrzenne dźwięku w projekcji 

wielokanałowej oraz estetyka procesów słyszenia. 

 

V.  Audiologiczne i foniatryczne badania medyczne w zakresie uwagi słuchowej oraz aparatu 

głosowo-oddechowego wokalistów i instrumentalistów, programy terapeutyczne i rehabilitacyjne 

osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej (śpiewacy, aktorzy, nauczyciele).  
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Efekty prowadzonych przez Uniwersytet Muzyczny prac badawczych najczęściej są rozpowszech-

niane i popularyzowane przez publikowanie ich w materiałach pokonferencyjnych, czasopismach 

naukowych, jak też w postaci monografii i podręczników, wydawanych głównie przez wydawnic-

two Uniwersytetu. Wydawnictwa uniwersyteckie dotyczą zagadnień z zakresu kształcenia słuchu, 

psychologii muzyki i edukacji muzycznej, historii muzyki, ale także myśli humanistycznej i filozo-

ficznej. Pozycje wydawnicze UMFC prezentowane są podczas spotkań metodycznych lub przy 

okazji kursów i warsztatów muzycznych. Wieloletnia współpraca z Centrum Edukacji Artystycznej 

sprawia, że wiele z naszych pozycji wydawniczych, po uzyskaniu pozytywnej opinii od niezależ-

nych recenzentów zostaje zamówionych przez CEA i za ich pośrednictwem przekazywane są do 

wykorzystania w szkołach muzycznych I i II stopnia. Są to głównie pozycje dotyczące zagadnień 

kształcenia słuchu, edukacji muzycznej i psychologii muzyki.  

 

W roku 2009/2010 Wydawnictwo UMFC wydało następujące publikacje: 

 

1. Cantat Superstars. Przeboje gwiazd w aranżacji Marcina Wawruka i Jacka Sykulskiego  

2. red. Zofia Konaszkiewicz - Szkoła muzyczna. Studia i szkice – red. Zofia Konaszkiewicz 

3. Krzysztof Lipka - Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego  

4. red. Barbara Kamińska, Michał Zagrodzki – Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka 

wykonawcy. Teoria – badania – praktyka  

5. Józef Elsner. Msza e-moll op.88 na chór i organy  

6. Aleksander Szebesczyk  - Kwartet waltorniowy – nowe perspektywy 

7. red. Alicja Gronau-Osińska – Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC 

8. Maria Orzechowska – Zygmunt Noskowski i skrzypce  

9. red. Jagna Dankowska, Janina Tatarska, Anna Brożek – Roman Maciejewski twórca chary-

zmatyczny 

10. red. Tadeusz Kobierzycki – Muzyka współczesna i jej tożsamości 

11. Krzysztof Lipka – Pejzaż nadziei – Historyczny rozwój muzyki jako proces o charakterze 

teleologicznym 

12.  red. Małgorzata Waszak – Między dziełem a interpretacją. Białostockie Studia Pedagogicz-

no-Muzyczne t. I  

13. Błażej Teodor Sroczyński – Viola d‘amore 

14. Sławek A. Wróblewski – Koncerty instrumentalne Romualda Twardowskiego 
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Znaczącą formą popularyzacji i upowszechniania wyników prac badawczych pracowników UMFC 

są referaty, wykłady i dyskusje panelowe prowadzone podczas konferencji, sympozjów, sesji na-

ukowych organizowanych w kraju i zagranicą. Nasi pedagodzy prowadzą również wykłady na róż-

nych zagranicznych uczelniach w charakterze Visiting Profesor - w 2009/2010 roku prowadzili wy-

kłady m.in. w Austrii, Chinach, Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Finlandii, Włoszech, Korei Pd., 

USA, Francji, Kanadzie, Niemczech, Rosji, na Litwie, Białorusi.  

 

Upowszechnieniem efektów pracy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jest również 

działalność realizatorów i reżyserów dźwięku współpracujących przy produkcji czołowych progra-

mów telewizyjnych, filmowych, spektakli teatrów muzycznych czy wśród autorów edycji dzieł fo-

nograficznych.  

 

Rok akademicki 2009/2010 był ściśle związany z obchodami Roku Chopinowskiego. Uniwersytet 

Muzyczny zaplanował szereg okolicznościowych koncertów chopinowskich z udziałem światowej 

sławy artystów, wybitnych pedagogów uczelni oraz wyróżniających się jej studentów. 

Punktem centralnym obchodów Roku Chopinowskiego na Uniwersytecie Muzycznym była Mię-

dzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Fryderyk Chopin (1810-1849) - dwa wieki fa-

scynacji‖, która odbyła się w dniach 22-24 lutego 2010 r. Swoją tematyką konferencja obejmowała 

zagadnienia z zakresu chopinologii i chopinistyki m.in. problemy tekstu, interpretacji artystycznej i 

naukowej dzieła Chopina (struktury, sensu, wartości, przesłania artystycznego Jego utworów), za-

gadnienia pedagogiki i recepcji.  

W październiku 2009 Wydział Reżyserii Dźwięku był współorganizatorem XIII. Międzynarodo-

wego Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2009, w które zaangażowani zostali spe-

cjaliści zajmujący się elektroakustyką i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, akustyką i architek-

turą, audiologią i psychoakustyką: reżyserzy i realizatorzy dźwięku, akustycy, specjaliści od na-

głośnienia dźwięku, specjaliści od akustyki wnętrz. W programie konferencji znalazły się referaty 

i pokazy dotykające m. in. nowych technologii (np. Blu–Ray), właściwości akustycznych sal kon-

certowych i technik realizacji nagrań oraz modelowania komputerowego akustyki wnętrz. Pra-

cownicy UMFC przedstawili wyniki najnowszych badań dotyczących solfeżu i percepcji barwy, 

które jako unikatowe w skali kraju, prowadzone są w naszej Uczelni. 

Oryginalną formą upowszechniania i popularyzacji osiągnięć jednostki był warsztat dla dzieci w ramach 

III Festiwalu Nauki „Dźwięk w filmach animowanych‖. 
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W ramach prowadzonych badań z zakresu psychologii muzyki, przy współpracy z Centrum Eduka-

cji Artystycznej, w roku 2009 kontynuowano prace nad tematem zdolności i osiągnięć muzycznych. 

Trwały prace nad obróbką danych statystycznych dotyczących wyników uczniów szkół muzycz-

nych I i II stopnia badanych „Testem Inteligencji Muzycznej‖ H. Winga. Istotnym tematem badaw-

czym, realizowanym w 2009 roku, niezwykle ważnym w działalności i aktywności muzyków zaj-

mujących się wykonawstwem, były procesy uczenia się, pamięci muzycznej, motywacji do nauki 

muzyki, umiejętności ćwiczenia, gospodarowania czasem i wyznaczania celów. Efekty tychże ba-

dań zostały opisane i upowszechnione w wydanej przez UMFC książce pt.: „Ćwiczenie w rozwoju i 

działalności muzyka wykonawcy‖, zawierającej – poza obszerną i wieloaspektową wiedzą naukową 

i licznymi odwołaniami do literatury przedmiotu – także wiele rad i zaleceń praktycznych stano-

wiących cenne wskazówki, ułatwiające muzykom pracę nad przygotowywaniem repertuaru. 

 

W roku 2009 rozpoczęto wielokierunkowe badania nad systemem kształcenia w szkołach muzycz-

nych, które dotąd, mimo ogromnego dorobku, nie doczekały się naukowej i popularno – naukowej 

refleksji nad problematyką edukacji muzycznej, sylwetki nauczyciela, współpracy środowisk ro-

dzinnych i nauczycielskich w procesie kształcenia, problemów emocjonalnych uczniów i nauczy-

cieli, wreszcie projektów alternatywnych systemów nauczania. Program badawczy, planowany jako 

badania ciągłe, znalazł odzwierciedlenie w publikacji „Szkoła muzyczna‖, rozpoczynającej dysku-

sję nad problematyką szkół muzycznych w Polsce, jako tematem, który powinien mieć stałe miejsce 

w dyskusji pedagogów, psychologów i muzyków. 

 

W nurt badań nad edukacją muzyczną wpisuje się cykl ogólnopolskich konferencji naukowo – me-

todycznych poświęconych kształceniu słuchu muzyków różnych specjalności, organizowany przez 

Międzyuczelnianą Katedrę Kształcenia Słuchu. W roku 2009 miała miejsce III Ogólnopolska Kon-

ferencja Naukowo - Metodyczna, której tematyka tym razem ogniskowała się na kształceniu słuchu 

uczniów i studentów klas fortepianu, klawesynu i organów. Wystąpili na niej uznani pedagodzy 

zajmujący się specjalistyczną edukacją młodzieży grającej na instrumentach klawiszowych, piani-

ści, kameraliści, naukowcy. Aspekt naukowo – metodyczny wzbogacony został praktycznymi, po-

kazowymi zajęciami z uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Z. Brzewskiego w War-

szawie. 
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19 października prof. Joel Hoffman (USA-Kanada) z University of Cincinnati na zaproszenie Kate-

dry Kompozycji W. I UMFC wygłosił wykład-prezentację „Gdzie zaczyna się muzyka, a gdzie się 

kończy‖.  

 

W listopadzie 2009 r. Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki zorganizowała Sesję naukową i 

koncert z okazji obchodów 50-lecia profesjonalnego kształcenia akordeonistów w polskim szkolnic-

twie muzycznym. 

 

W dniach 16-17 listopada 2009 r., po raz trzeci, miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Na-

ukowo – Artystyczna „Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia”, zorganizowana przez 

Katedrę Teorii Muzyki UMFC oraz Fundację Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Wzięli w niej udział pracownicy UMFC, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza, Instytutu Badań Literackich PAN, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, Akade-

mii Muzycznej im. M. Łysenki we Lwowie, Państwowej Akademii Muzycznej im. A.W. Nieżda-

nowej w Odessie, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Konferencja poświęcona była wielo-

stronnemu badaniu kultury, twórczości muzycznej i literackiej oraz polityce 20-lecia międzywojen-

nego. Tak bogaty i szeroki obraz tego barwnego i dynamicznego okresu w dziejach Polski kreślony 

przez muzyków, teoretyków, filozofów, badaczy literatury czy polityki „międzywojnia‖, okraszony 

koncertem, w którym wystąpili studenci UMFC przyczynił się do integracji środowisk naukowych  

i artystycznych, wymiany doświadczeń i wartościowego uzupełnienia wizji tego okresu historycz-

nego. 

W dniach 12 i 13 grudnia 2009 r. odbyło się seminarium i kurs mistrzowski Partnerstwo w muzyce, 

który poprowadził Profesor Jerzy Marchwiński. Do czynnego udziału w kursie zaproszone zostały 

studenckie zespoły kameralne z fortepianem (wszystkie formacje kameralne: instrumentalne i wo-

kalno-instrumentalne). 

17 grudnia 2009 r. odbyło się seminarium poświęcone działalności kompozytorskiej i pedagogicz-

nej Szabolcsa Esztenyiego. Organizatorem seminarium był Zakład Metod Edukacyjnych we współ-

pracy z Katedrą Kompozycji.  

12 lutego 2010 r. odbyła się Uroczysta debata „Zdrowie Chopina‖ Istnieją 2 hipotezy, że przyczyną 

śmierci F. Chopina mogła być mukowiscydoza lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).  

Zaproszone autorytety – światowej sławy lekarze - przedstawili najnowsze osiągnięcia medycyny 

i zastanawiali się, czy przy zastosowaniu dzisiejszych możliwości diagnostycznych i terapeutycz-
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nych wielki kompozytor mógłby żyć dłużej niż 39 lat i stworzyć kolejne wiekopomne dzieła. W 

debacie udział wzięli: prof. dr hab. Wojciech Cichy – współtwórca wraz z prof. Sławomirem Wit-

tem wspomnianej hipotezy, dr hab. Janusz Meder – prezes Polskiej Unii Onkologii oraz dr Tadeusz 

Zielonka – przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cho-

rób Płuc. Debatę rozpoczęła dr Katarzyna Szymańska-Stułka (Chopin jako artysta zmagający się 

z chorobą). 

 
Dnia 13 lutego 2010 r. Katedra Kameralistyki Fortepianowej zorganizowała spotkanie panelowe  

pt. Pianista – wykonawca uniwersalny poświęcone perspektywom zawodowym  

i różnorodnym aspektom profesji pianisty. Program spotkania zakładał wypowiedzi wybitnych arty-

stów, pedagogów, młodych pracowników Uczelni, menadżerów oraz szeroką dyskusję.  

Panel był adresowany do studentów, pedagogów – pianistów, oraz wszystkich zainteresowanych 

tematem.  

  
W dniach 8-14 lutego 2010 r., już po raz siódmy, odbyło się Forum „Muzyka dawna w UMFC‖ 

łączące naukowe wykłady z zakresu twórczości, wykonawstwa i instrumentarium muzyki dawnej z 

prezentacjami, warsztatami wokalnymi i instrumentalnymi – zarówno solowymi, jak i kameralny-

mi. Forum, będące miejscem spotkań naukowców, badaczy i wykonawców muzyki dawnej, stanowi 

istotną przestrzeń do wymiany doświadczeń, wspólnych projektów, pełni rolę edukacyjną, prak-

tyczną, jest też polem odkrywania i ścierania się nowych koncepcji dotyczących interpretacji mu-

zyki dawnej w Polsce i na świecie. Zaprezentowano mi. inn. wykłady: Instrumenty z rodziny lutni 

w XVII i XVIII wieku – Anton Birula, Instrumenty dęte w muzyce XVII wieku – Judith Pacquier 

(Conservatoire de Lyon) i Tomasz Gniatkowski; Narodziny baroku w Polsce – prof. dr hab. Barbara 

Przybyszewska-Jarmińska. Kierownictwo przedsięwzięcia: ad. Agata Sapiecha, kierownik Studium 

Muzyki Dawnej. 

W dniach 1-6 marca 2010 r. z inicjatywy Katedry Organów i Klawesynu, pod opieką naukową jej 

kierownika, odbył się Tydzień Młodej Kadry nauczającej gry na organach.  W jego ramach usły-

szano wykłady młodych organistów związanych także z UMFC m.inn.  n.t. modusów gregoriań-

skich i ich emanacji w muzyce organowej (J. Wróblewski), Prima i secondo practica a muzyka 

organowa (B. Jakubczak) czy wykład o Mendelssohnie-Bartoldym jako organiście (R. Szlaużys). 

W dniach 17-18 marca 2010 w Wydz. VII w Białymstoku odbyło się Seminarium Muzyki Dawnej, 

które prowadziły: Katarzyna Drogosz (piano forte), Maria Erdman (klawikord) i Lilianna Stawarz 

(klawesyn), a w dniach 30-31 marca dwa seminaria: dla Pianistów, Kameralistów oraz Nauczycieli 
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Przedmiotu (prof. M. Szwajgier-Kułakowska) i dla Wiolonczelistów, Kameralistów oraz Nauczy-

cieli Przedmiotu (prof. P.Janosik),  

 

12 maja 2010 r. również w W.VII w Białymstoku odbyło się seminarium dla Wiolonczelistów oraz 

Nauczycieli Przedmiotu (prof. A. Orkisz). 

 

18-19 maja 2010 odbyło się seminarium organowe prowadzone prof. dr h.c. naszej uczelni Joachi-

ma Grubicha n.t. problemów wykonawczych w utworach organowych J.S. Bacha. 

 

Od roku 2009, na mocy zawartego porozumienia, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w 

Warszawie rozpoczął współpracę z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie 

realizacji programu: „Warsztaty Muzyczne jako zestaw komplementarnych muzycznych metod tera-

peutycznych w rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychotycznymi‖. Porozumienie obejmuje opra-

cowanie Warsztatów Muzycznych dla pacjentów Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii, realizację tych koncepcji w formie zajęć oraz weryfikację badawczą ich 

skuteczności. Program terapeutyczny będzie realizowany w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psy-

chiatrycznej IPiN.  

 

W roku 2009/2010 kontynuowano współpracę z węgierskim Instytutem Pedagogiki Muzycznej im. 

Zoltana Kodalya w dziedzinie edukacji muzycznej.  

 

Wdniach 7-9 maja 2010 roku odbył się mistrzowski kurs harfowy prof. Germaine Lorenzini z Fran-

cji. Uczestnicy kursu pracowali nad interpretacją dzieł z repertuarem muzyki harfowej – solowej i 

kameralnej. Kurs przeznaczony był dla studentów, a także uczennic szkół niższych stopni (ponad 

20 uczestników czynnych). Kursowi towarzyszyła wystawa harf i akcesoriów firmy Camac. 

 

5 czerwca 2010 r. odbyła się w UMFC VII Ogólnopolska Sesja Naukowo-Metodyczna „Kształcenie 

Słuchu. Prezentacje – konfrontacje. Sesja zorganizowana przez Międzyuczelnianą Katedrę Kształ-

cenia Słuchu poświęcona była przeglądowi nauczania kształcenia słuchu. Odbyły się także w jej 

ramach warsztaty metodyczne – prezentacje lekcji kształcenia słuchu i audycji na różnych pozio-

mach nauczania. 

 

W ramach XIV Festiwalu Nauki (26 września 2010 r.) absolwenci i studenci warszawskich uczelni 

artystycznych pod patronatem Sinfonia Varsovia przedstawili projekt Dziecięcy Świat Muzyki. 
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Partnerem tego wydarzenia był Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W programie znalazły 

się między innymi prezentacje instrumentów: flet, klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczela, trąbka, 

puzon; minikoncerty; rozmowy z wykonawcami; warsztaty: balet, improwizacje ruchowe, panto-

mima, dyrygentura, instrumentarium perkusyjne, drama, szalone partytury, kolorowe nutki; wysta-

wy prac dzieci, prezentacje scenografii i kostiumów operowych.  

 

Pomiędzy Biblioteką Główną UMFC a Centrum NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Cen-

tralny - w roku 2004 została podpisana umowa o współpracy. Centrum skupia obecnie 93 polskie 

biblioteki naukowe i akademickie. Na bazie podpisanej umowy Centrum NUKAT w porozumieniu 

z VTLS Inc. z Blackburga udostępniło Bibliotece Głównej UMFC 4 licencje oprogramowania typu 

klient systemu Virtua, wyłącznie do obsługi współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem 

Centralnym. Dzięki współpracy z NUKAT-em nasza biblioteka tworzy najwyższej jakości rekordy 

w stosowanym na całym świecie formacie MARC 21 za pomocą programu bibliotecznego Virtua. 

Nieodpłatne udostępnienie licencji oprogramowania sprawia jednak, że jest to sytuacja przejściowa, 

mocno ograniczająca wykorzystanie w pełnym zakresie tego programu w naszej bibliotece. Nato-

miast istniejąca wcześniej w UMFC Biblioteczna Baza Danych tworzona w programie WinOpus, 

obejmująca zasoby zarówno książkowe, jak i nutowe, wymaga istotnych zmian i nakładów. Aktual-

nie trwają prace nad jej modyfikacją i modernizacją mające na celu uzyskanie powszechnej dostęp-

ności do naszych zbiorów bibliotecznych poprzez sieć. Specjalizacja zbiorów zgromadzonych w 

naszej Bibliotecznej Bazie Danych obejmuje m.in.: akustykę, balet, estetykę, etnografię muzyczną, 

filozofię, historię muzyki, historię sztuki, bibliografie muzyczne, pedagogikę, praktykę wykonaw-

czą, psychologię, teorię muzyki, wokalistykę, życie muzyczne, wydawnictwa nutowe i inne zbiory 

specjalistyczne. 

 

W roku 2009 Wydział Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina otrzymał 

dofinansowanie projektu „Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna‖ realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Podstawowym celem powstania nowej specjalności jest przygotowanie dla potrzeb 

kultury i gospodarki wysoko wykwalifikowanej kadry realizatorów multimedialnej kreacji arty-

stycznej oraz uczestnictwo w aktywnym tworzeniu kultury masowej. Absolwenci tej specjalizacji 

będą przygotowywani do działań twórczych z wykorzystaniem najnowszej generacji techniki cy-

frowej i technologii komputerowej. 
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W roku 2009/2010 Uczelnia prowadziła efektywną współpracę z ośrodkami badawczymi i dydak-

tycznymi zagranicą w ramach wspólnotowych programów europejskich, np. z ośrodkami akade-

mickimi odpowiedzialnymi za kształcenie nauczycieli w Anglii (Centre for International Research 

in Music Education, Roehampton University) i w Szwecji (School of Music and Music Education, 

Goeteborg University). Od wielu lat kontynuowana jest współpraca naukowa i edukacyjna oraz 

wymiana doświadczeń z zakresu kształcenia muzycznego z węgierskim Instytutem Pedagogiki Mu-

zycznej im. Zoltana Kodalya, The Gordon Institute for Music Learing (USA), Carl Orff Schulwerk 

(Niemcy) oraz Instytut Dalcroze‘a (Szwajcaria). Od 10 lat Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-

pina realizuje międzyuczelnianą wymianę pedagogów i studentów z Keimyung – Fryderyk Chopin 

Academy of Music w Daegu w Korei Południowej. 

 

W ramach bilateralnego porozumienia Erasmus kontynuowano realizację dotychczasowych dwu-

stronnych umów o wzajemnej współpracy z uczelniami europejskimi (aktualnie realizowanych jest 

41 dwustronnych umów o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń).  

 

Niezwykle istotnym elementem upowszechniania wyników działalności naukowo – badawczej w takiej 

jednostce jak Uniwersytet Muzyczny są imprezy artystyczne i promocyjne: cykle koncertów monogra-

ficznych wielkich kompozytorów piszących na fortepian (m. in. S. Rachmaninowa, B. Bartoka, M. 

Ravela, K. Szymanowskiego czy „Żywe wydanie Dzieł Fryderyka Chopina‖, obejmujące całą twór-

czość kompozytora); cykl koncertowy muzyki dawnej „Dla miłośników i znawców‖; kursy mistrzow-

skie prowadzone przez wybitnych pedagogów instrumentalistów z kraju i z zagranicy czy konkursy i 

festiwale (w tym m. in. Międzynarodowy Konkurs Organowy i Konkurs Klawesynowy im. Wandy 

Landowskiej); koncerty Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej; audycje muzyczne i kon-

certy organizowane przez poszczególne Katedry; kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych 

pedagogów instrumentalistów z kraju i z zagranicy (np. Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej 

oraz Ogólnopolski Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Akordeonu) czy konkursy i festiwale (w tym m. 

in. Międzynarodowy Konkurs na skrzypce solo im. T. Wrońskiego, Ogólnopolski Konkurs Akorde-

onowy, Ogólnopolski Konkurs Fletowy, Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów 

Dętych oraz Ogólnopolski Festiwal Puzonowy). 

  

Od października 2009 r. do lutego 2010 r. organizowany był w uczelni edukacyjny Kurs Emisji 

Głosu. Przeznaczony był dla osób, które wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy: nauczycieli, 

pedagogów, dziennikarzy, aktorów, księży, prawników, polityków, spikerów radiowych i telewi-

zyjnych, wokalistów itd. Miał na celu naukę opanowania techniki prawidłowego tworzenia głosu 
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oraz wykształcenie umiejętności dostosowania głosu do prozodii mowy, w celu mówienia bez wy-

siłku i z dobrą jakością głosu zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. 

 

W roku 2009/2010 w Uczelni realizowano dwa projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

 

1. projekt badawczy rozwojowy pn. „Optymalizacja właściwości akustycznych zabytkowych sal 

reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie z wykorzystaniem sterowanych systemów 

nagłośnienia‖. ( projekt zakończony w maju 2010 roku) 

2. projekt badawczy własny pn. „Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni 

muzycznej w Warszawie w latach 1810-2010‖.   

 

 

Parametryzacja jednostki 

W roku 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z ustawą o zasadach finanso-

wania nauki, przeprowadziło tzw. kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badaw-

czo-rozwojowej jednostek naukowych w latach 2005-2009. Po raz pierwszy uwzględniono specyfi-

kę jednostek naukowych prowadzących działalność w zakresie dziedzin sztuki - w karcie oceny 

poszczególnych jednostek oprócz działalności naukowo-badawczej dodano zapisy uwzględniające 

działalność artystyczną co sprawiło,  że spośród 7 wydziałów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina 6 otrzymało kategorię pierwszą (najwyższą).  

  

 

 

 

Współpraca zagraniczna UMFC 

W roku akademickim 2009/2010 za sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej odpowie-

dzialna była prof. dr hab. Jagna Dankowska nadzorując zadania Biura Zagranicznego, Biura 

Promocji oraz Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus. W styczniu 2010 roku decyzją 

Rektora UMFC połączono oba biura tworząc nową jednostkę Biuro Promocji i Współpracy Za-

granicznej UMFC (BPiWZ). 

Pracownicy BPiWZ zajmują się między innymi: 
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o wyjazdami pedagogów UMFC w ramach Programu Life long Learning Programme 

Erasmus /„Uczenie się przez całe życie‖/, jak również przyjazdami pedagogów i go-

ści z uczelni zagranicznych  

o projektem Keimyung- F. Chopin Academy of Music, prowadzeniem spraw zagra-

nicznych stażystów oraz słuchaczy studiów podyplomowych  

o Biurem Karier UMFC 

o kontaktami międzynarodowymi oraz współpracą przy redakcji strony internetowej 

www.chopin.edu.pl, portalu chopinowskiego www.2010.chopin.edu.pl oraz przy 

opracowywaniu koncepcji i produkcji materiałów promocyjnych i reklamowych,.   

o logistyką wydarzeń artystycznych i projektów współpracy zagranicznej realizowa-

nych przez BPiWZ oraz gromadzeniem i systematyzowaniem dokumentacji do roz-

liczeń dotacji MKiDN 

 

 

W ramach podpisanych umów bilateralnych o współpracy (poza programem Erasmus) UMFC 

utrzymuje kontakty z: 

 

1. HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN 
2. KONSERWATORIUM IM. RIMSKIEGO-KORSAKOVA – ST. PETERSBURG 
3. ECOLE NORMALE (Paryż) 
4. BIAŁORUSKA PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYCZNA W MIŃSKU 
5. LITEWSKA AKADEMIA MUZYCZNA (Wilno) 
6. AKADEMIA MUZYCZNA W ZAGRZEBIU 
7. SOAI UNIVERSITY, OSAKA 
8. STAATLICHE HOCHSCHULE FÜR MUSIK WE FREIBURGU 
9. PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYCZNA W ODESSIE 

W okresie sprawozdawczym UMFC miał podpisane umowy bilateralne w ramach Erasmusa z 40 

następującymi uczelniami muzycznymi: 

AUSTRIA  
1. UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST GRAZ  
2. UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN  

  
BELGIA  

1. ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN  
2. CONSERVATOIRE ROYAL BRUXELLES  
3. ERASMUSHOGESCHOOL BRUXELLES  

  
CZECHY  

1. JANÁCKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ BRNO  
  
DANIA  

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.2010.chopin.edu.pl/
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1. DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM KOPENHAGEN  
  
FRANCJA  

1. CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION BOULOGNE BILLANCOURT  
2. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE DE LYON  
3. CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION STRASBOURG  

 
HISZPANIA  

1. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA ,,OSCAR ESPLA‘‘ DE ALICANTE  
2. ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA DE CATALUNYA BARCELONA  
3. REAL CONSERVATORIO SUPERIOR „VICTORIA EUGENIA― GRANADA  
4. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MALAGA  
5. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA ―EDUARDO MARTINEZ TORNER‖ 

OVIEDO  
6. CENTRO SUPERIOR DE MÚSICA DEL PAÍS VASCO – MUSIKENE SAN 

SEBASTIAN  
7. CONSERVATORIO SUPERIOR SEVILLA  

 
LITWA  

1. LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA VILNIUS  
 
ŁOTWA  

1. LATVIJAS KULTURAS AKADEMIJA RYGA  
 
NIEMCY  

1. UNIVERSITÄT AUGSBURG  
2. UNIVERSITÄT DER KUNSTE BERLIN  
3. HOCHSCHULE FÜR MUSIK FREIBURG  
4. HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER HANNOVER  
5. MUSIKHOCHSCHULE LÜBECK  
6. HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER MUNCHEN  
7. HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST MANNHEIM  
8. STAATLICHE HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST  

STUTTGART  
NORWEGIA  

1. NORGES MUSIKHOGSKOLE OSLO  
 
RUMUNIA  

1. UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCAREST  
 
SZWAJCARIA  

1. HAUTE ECOLE DE MUSIQUE DE GENEVE  
2. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LAUSANNE  

 
SZWECJA  

1. HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK GÖTEBORG (UNIVERSITY GÖTEBORG)  
 
TURCJA  

1. MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI ISTAMBUL  
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WIELKA BRYTANIA  
1. GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA LONDON  

 
WŁOCHY  

1. CONSERVATORIO DI MUSICA COMO  
2. CONSERVATORIO DI MUSICA COSENZA  
3. CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA LUCA D‘ANNUNZIO PESCARA  
4. CONSERVATORIO S.CECILIA ROMA  
5. CONSERVATORIO DI MUSICA 'FRANCESCO VENEZZE' ROVIGO  
6. CONSERVATORIO STATALE GIUSEPPE VERDI TORINO  
7. CONSERVATORIO DI MUSICA A. PEDROLLO DI VICENZA  

 

Studenci - stypendyści programu Erasmus wyjeżdżający na studia do wybranych przez siebie 

ośrodków: 

L. p. Nazwisko i imię Specjalność 

Liczba 

miesięcy Miasto i państwo 

1 Antosik Agnieszka perkusja 10 Hamburg, Niemcy 

2 Baczyńska Maja organy 9 Starsbourg, Francja 

3 Bączkowski Emanuel organy 8 Rzym, Włochy 

4 Bienias Katarzyna śpiew solowy 3,75 Rovigo, Włochy 

5 Dzierżykraj-Stokalska dyryg.chóralna 8,75 Bruksela, Belgia 

6 Gargol Aleksandra altówka 9 Alicante, Hiszpania 

7 Gręziak Teresa dyryg.chóralna 6,75 Rzym, Włochy 

8 Gumiński Wojciech kontrabas 3,25 Berlin, Niemcy 

9 Haftkowska Ewelina skrzypce 4,5 Lubeka, Niemcy 

10 Hajduczenia Łukasz śpiew solowy 5,25 Londyn, Wlk.Brytania 

11 Jadziewicz Maria altówka 9,5 Berlin, Niemcy 

12 Lorent Leszek perkusja 3 Lyon, Francja 

13 Piotrowska Agnieszka reżyseria dźwięku 4 Wiedeń, Austria 

14 Przyrowska Zofia wiolonczela 7,75 Rovigo, Włochy 

15 Sawicka Ilina dyryg.chóralna 9 Sewilla, Hiszapnia 

16 Skarbek-Kiełłczewska altówka 4,25 Oviedo, Hiszpania 

17 Szczebiot Magdalena altówka 8,25 Oviedo, Hiszpania 

18 Wicherek Joanna fortepian 4 Wiedeń, Austria 
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19 Zajączkiewicz Hanna śpiew solowy 7,75 Werona, Wochy 

20 Zawadzki Piotr klarnet 3,75 Goeteborg, Szwecja 

21 Zawistowska Aleksandra skrzypce 3,25 Lyon, Francja 

 

 

Studenci – stypendyści programu Erasmus przyjeżdżający na studia do UMFC 

L.p. Nazwisko i imię Specjalność 

Czas trwania  

studiów Miasto i państwo 

1 Hartinger Daniel fortepian rok akademicki Monachium, Niemcy 

2 Fernandez Beiztegui Isabel fortepian semestr letni Granada, Hiszpania 

3 Rendon Garcia Laura fortepian  rok akademicki Sewilla, Hiszpania 

4 Tothova Maria gitara semestr letni Banska Bystrica, Słowacja 

5 Zemskaja Ksenia * kompozycja  rok akademicki Tallinn, Estonia 

 

 

 

Wyjazdy pedagogów –  Staff Teaching Assignment – mobilność nauczyciela akademickiego w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich 

l.p. Imię i nazwisko Instytucja zapraszająca Miejsce  

pobytu 

Czas pobytu 

1. prof. Maria Szraiber  Hogeschool Brussel, 

Koninklijk Conserva-

torium 

Antwerpia 

/Belgia 

15-20/12/2009 

2. as. Dariusz  Przybylski Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar University 

State Conservatory 

Stanbuł 

/Turcja 

07-11/12/2009 

3. prof. Elżbieta Tarnawska Conservatorio Statale 

di Musica Luisa 

D`Annuzio 

Pescara 

/Włochy 

15-20/12/2009 

4. prof. Edward Wolanin Conservatorio 

Superior de Musica 

Sevilla 

/Hiszpania 

15-20/12/2009 
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"Manuel Castillo"de 

Sevilla 

5. prof. Stanisław Skoczyński Estonian Academy of 

Music and Theatre 

Tallin 

/Estonia 

19-23/12/2009 

6. prof. Jerzy Maciejewski Estonian Academy of 

Music and Theatre  

 

Tallin/ 

Estonia 

19-23/12/2009 

7. prof. Ewa Iżykowska Conservatorio di 

Musica Santa Cecilia 

Rzym 

/Włochy 

14-18/04/2010 

8. prof. Maria Szraiber Conservatorio di 

Musica „B. Marcello‖ 

Wenecja/ 

Włochy 

26-30/04/2010 

9. prof. Jan Miłosz Zarzycki Conservatorio di Mu-

sica Como 

Como/ 

Włochy 

21-27/03/2010 

10. mgr. Janusz Wawrowski Mimar Sinan Gűzel 

Sanatlar Űniversitesi 

Istambul/ 

Turcja 

17-21/05/2010 

11. prof. Jadwiga Rappe Latvian Academy of 

Music 

Ryga/Łotwa 24-28/06/2010 

12. prof. Alicja Paleta-Bugaj Mimar Sinan Gűzel 

Sanatlar Űniversitesi 

Istambul 

/Turcja 

9-13/06/2010 

 

 

 

Wyjazdy w ramach programu – Erasmus - z funduszu – OM 

l.p. Imię i Nazwisko Instytucja zapraszająca Miejsce pobytu Czas pobytu 

1 dr hab. Robert Ciesla 

Conservatorio statale di 

Musica francesco Venezze di 

Rovigo 

Rovigo/Włochy 17-20/03/2010 

2 mgr. Szymon Kowalczyk 
Conservatorio di Musica 

Santa Cecilia 
Rzym/Włochy 14-18/04/2010 

3 Irena Podobas 
Mimar Sinan Gűzel Sanatlar 

Űniversitesi 
Istambul/Turcja 15-20/09/2010 

4 Natalia Sukiennik 
Mimar Sinan Gűzel Sanatlar 

Űniversitesi 
Istambul/Turcja 15-20/09/2010 
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Wyjazdy w ramach Programu – Erasmus - z funduszu  STT 

l.p. Imię i Nazwisko Instytucja zapraszająca Miejsce pobytu Czas pobytu 

1 Natalia Sukiennik Universitat fűr Musik und  

darstellende  Kunst Graz 

Graz/Austria 28/06/10-

03/07/10 

2 Adam Kowalski Universitat fűr Musik und  

darstellende  Kunst Graz 

Graz/Austria 28/06/10-

03/07/10 

3 Natalia Sukiennik Universitat fűr Musik und  

darstellende  Kunst Wien 

Wiedeń/Austria 04/07/10-

09/07/10 

4 Zofia Burda Universitat fűr Musik und  

darstellende  Kunst Wien 

Wiedeń/Austria 04/07/10-

09/07/10 

 

 

 

 

Przyjazdy pedagogów na kursy, wykłady, koncerty z uczelni partnerskich w ramach  

projektu Erasmus  

l.p. Imię i Nazwisko Macierzysta uczelnia Cel przyjazdu Czas pobytu 

1. Prof. Anita Garanca Jăzeps Vîtols Latvian 

Academy of Music 

Riga/Łotwa 

Master Class: 

Wykonanie i In-

terpretacja muzy-

ki wokalnej 

07 – 09/01/2010 

2. Prof. Anne – Liis Poll Estonian Academy of 

Music and Theatre 

Tallinn/Estonia 

Master Class – 

Improwizacja i 

wykonanie muzy-

ki wokalnej 

09 –13/02/2010 

3. Prof. Anto Pett Estonian Academy of 

Music and Theatre – 

Tallinn/Estonia 

Master Class – 

Improwizacja 

fortepianowa 

09 –13/02/2010 

4. Prof. Dr. hab. Metin 

Ülkü 

Mimar Sinan Fine 

Arts University, State 

Conservatory                                                      

Recital fortepia-

nowy  Współcze-

snych Kompozy-

11/03/2009 
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- Stambuł/Turcja torów Tureckich   

5. Prof. Hasan Uçarsu Mimar Sinan Fine 

Arts University, State 

Conservatory 

Stambuł/Turcja 

Master Class: O 

muzyce  Współ-

czesnych Kompo-

zytorów Turec-

kich 

09 - 11/03/2009 

6. Pelin Halkaci Akin Mimar Sinan Fine 

Arts University, State 

Conservatory 

Stanbuł/Turcja  

Master Class : 

Interpretacja 

utworów wirtu-

ozowskiej litera-

tury skrzypcowej 

oraz Recital 

skrzypcowy  

Współczesnych 

Kompozytorów 

Tureckich  

04 - 06/05/2009 

 

Wyjazdy pedagogów i studentów realizowane poza programem Erasmus i poza umowami  

bilateralnymi 

l.p. Imię i Nazwisko Cel wyjazdu Miejsce pobytu Czas pobytu 

1. ad. Magdalena Stępień udział w kongresie 

European Rhytmics 

Congress Vienna 09 

Wiedeń/Austria 05-09/10/2009 

2. prof. Jerzy Jurek udział w Międzyna-

rodowym Kongresie  

Akordeonowym 

Castelfidardo/ 

Włochy 

12-19/10/2009 

3. prof. dr. hab. Jagna 

Dankowska; mgr Marek 

Bykowski 

 Taipei/Tajwan 16-21/10/2009 

4. prof. dr. hab. Jagna 

Dankowska; 

mgr Marek Bykowski;  

mgr Natalia Sukiennik 

udział w Międzyna-

rodowym Kongresie 

Europejskich  

Wyższych Szkół Mu-

Maastricht 

/Holandia 

05- 08/11/2009 
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zycznych AEC 

5. prof. Ryszard Cieśla; 

mgr Marek Bykowski 

 Seoul/ 

Korea Południowa 

07-14/11/2009 

6. 2 studentów Udział w Brücken 

Festival for new Mu-

sic kompozytorów z 

AEC 

Rostock/ Niemcy 11/23/2009 

7. 5 studentów udział w Koncercie 

świątecznym w Ratu-

szu  

 

Berlin/Niemcy 15-17/12/2009 

       

W dniach 9–10 marca 2010 r. odbyło się seminarium poświęcone współczesnej muzyce tureckiej. 

Seminarium poprowadził prof. Hasan Uçarsu, kierownik Katedry Kompozycji Uniwersytetu Mimar 

Sinan w Stambule. 11 marca 2010 r. odbył się koncert fortepianowy pt. Współczesna turecka mu-

zyka fortepianowa. 

W maju 2009 roku, wizytę w UMFC złożył obecny rektor Hochschule für Musik we Freiburgu – 

Rüdiger Nolte, której owocem jest kolejny wspólny projekt obu uczelni dotyczący „Spotkań 

z muzyką kameralną‖. W dniach 8–14 maja br. do Warszawy przybyły cztery studentki uczelni we 

Freiburgu wraz z panią prof. Sylvie Altenburger, która poprowadziła w UMFC kursy mistrzowskie 

muzyki kameralnej. Studentki uczelni niemieckiej — Anne Schinz, Mona Gansczyk, Kayo Kida, 

Clara Pouvreau podczas koncertu, który odbył się dnia 13 maja o godz. 15:00 w UMFC, wykonały 

jeden z kwartetów L. van Beethovena, po czym wspólnie z kwartetem Meccore (reprezentującym 

UMFC) zagrały słynny oktet F. Mendelssohna. Tego samego dnia, podczas koncertu towarzyszą-

cego konferencji „Science and Art in Europe‖ polscy studenci: Wojciech Koprowski, Aleksandra 

Tomasińska, Michał Bryła i Karol Marianowski zaprezentowali słynny kwartet smyczkowy J. 

Haydna oraz, wraz ze studentkami niemieckimi, wspomniany oktet F. Mendelssohna. Studenci — 

uczestnicy programu partnerskiego wystąpili w dniu 13 maja br. przed uczestnikami konferencji 

„Science and Art in Europe‖.   

Od 17 do 25 maja kwartet Meccore wraz z prof. Promińskim przebywał z rewizytą we Freiburgu, 

gdzie studenci również wystąpili z towarzyszeniem niemieckiego kwartetu, a prof. Promiński po-

prowadził kurs mistrzowski.  
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Projekt Keimyung-Fryderyk Chopin Academy of Music   

Rok akademicki 2009/10 był 11 rokiem dwustronnej współpracy Uniwersytetu Keimyung w Daegu 

(Republika Korei) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Za kierowa-

nie jej przebiegiem odpowiedzialny jest prof. Ryszard Cieśla, prorektor ds. dydaktyki, oraz dwóch 

wicedyrektorów - jeden rezydujący w Korei, drugi w Polsce. Wicedyrektorami w roku 2009/10 

byli: rezydującym w Polsce prof. Ewa Iżykowska, rezydującym w Korei dr hab. Edward Sielicki. W 

roku tym na kontynuację studiów w Polsce w ramach programu Keimyung-Akademia Muzyczna 

Fryderyka Chopina przyjechało 5 studentów na dwie specjalności (dwie pianistki oraz troje skrzyp-

ków). W dniach 21–25 lutego 2010 r. oficjalną wizytę w UMFC złożyli przedstawiciele Keimyung 

University w Daegu, biorący udział w projekcie Keimyung – Fryderyk Chopin Academy of Music 

– prof. Yu Houk, wieloletni współpracownik projektu oraz prof. Lee Yeong Kee, nowo mianowany 

dyrektor K-FCAM. Podczas wizyty omówiono kształt dalszej współpracy w ramach wspólnego 

programu edukacyjnego. Prof. Yu Houk wziął udział w uroczystych obchodach święta uczelni 

w dniu 22 lutego. Obaj goście spotkali się także ze studentami koreańskimi uczącymi się w UMFC  

oraz wysłuchali dwóch koncertów z cyklu „Panorama Muzyki Polskiej‖. Przy organizacji wizyty 

współpracowało BPiWZ. 

O tym, jak ścisła jest współpraca między uniwersytetami i jak silne są wzajemne świadczą: koncert 

in memoriam zorganizowany przez przedstawicieli Uniwersytetu Keimyung po katastrofie lotniczej 

pod Smoleńskiem, oraz wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Keimyung w lipcu 2010 na czele z 

Prezydentem Shynn Ilhi podczas której delegacja Koreańska odwiedziła Kraków aby na Wawelu w 

Kaplicy Srebrnych Dzwonów złożyć wieniec na grobie Pary Prezydenckiej.  

Aktywni byli również studenci projektu tworząc w roku akademickim 2009/10 grupę Cho-

pin&Harmonia i organizując samodzielnie swój pierwszy koncert na UMFC w Sali im. Henryka 

Melcera.  

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Keimyung przyznane zostały również stypendia ufundowane 

dla wyróżniających się studentów, oraz, w przypadku studentów koreańskich: największymi postę-

pami w nauce języka polskiego. 

Studenci projektu Keimyung-Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina uczestniczyli w tym roku po 

raz pierwszy w kursie „Od Chopina do Góreckiego- źródła i inspiracje‖, co umożliwiło im zgłębie-

nie polskiej kultury, zwyczajów, poznanie tradycji.  
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W ramach działalności Prorektora ds. zagranicznych odbyły się cztery koncerty z udziałem zagra-

nicznych gości uniwersytetu: 

26 października 2009  - Wykonawca: Anne Queffelec - fortepian 

École Normale de Musique "Alfred Cortot" w Paryżu, w programie: J.S. Bach, D. Scarlatti, W.A. 

Mozart, C. Debussy, M. Ravel 

15 listopada 2009  - Wykonawca: Edward Auer , Laureat V nagrody VII Konkursu Chopinowskie-

go, 1965, w  programie: F. Schubert - Sonata A-dur D. 959, F. Chopin - 2 Nokturny op. 62, Sonata 

h-moll op. 58 

10 lutego 2010 - "Środa na Okólniku",  wykonawcy: Anne-Liis Poll - głos, Anto Pett - fortepian 

Estońska Akademia Muzyczna w Tallinie, w programie: Monoopera na motywach polskich pieśni 

8 marca 2010  - Wykonawcy: Florence Boissolle, Henry Foures – fortepiano, Conservatoire 

National Supérieur Musique et Danse de Lyon, Francja, w programie: Chopin, Ferrari, Fourès, 

Szymanowski 

Spośród gości kursy mistrzowskie dla studentów uniwersytetu poprowadzili profesorowie: Anne 

Queffélec, Edward Auer, Anne-Liis Poll, Anto Pett oraz Henry Foures 

 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą było w okresie sprawozdawczym współorganizatorem 

szeregu koncertów, takich jak: 

 

Koncert towarzyszący uroczystościom firmy ERICSON, 27 listopada 2009, galeria ASP. Udział w 

koncercie wzięli studenci: Maria Machowska-Szałach, Łukasz Piotrowski, Grzegorz Mańkowski, 

Jakub Sokołowski i Joanna Różewska. 

 

 

Dni Chopinowskie w Monachium, 27 i 28 lutego 2010 r. 

Z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Hochschule für Musik und Theater w Mona-

chium we współpracy z Centrum Filharmonicznym Gasteig, Münchner Volkshochschule, Münch-

ner Stadtbibliothek oraz Kulturreferat der Landeshauptstadt München, pod patronatem Polskiego 

Konsulatu Generalnego w Monachium zorganizowały dwudniowy chopinowski projekt muzyczno-

edukacyjny. Odbyło się w Centrum Filharmonicznym Gasteig osiem koncertów, podczas których 
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zaprezentowali się młodzi pianiści z Hochschule für Musik und Theater München, Universität Mo-

zarteum Salzburg oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Naszą uczelnię reprezento-

wała czwórka studentów: Joanna Różewska z klasy fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej, Paweł 

Sobowiec z klasy fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego, Marek Bracha i Paweł Czech z klasy for-

tepianu prof. Alicji Palety-Bugaj. Pobyt w Niemczech polskich studentów oraz reprezentującej 

UMFC prorektor ds. studenckich i kontaktów zagranicznych przygotował Konsulat Generalny RP 

w Monachium oraz tamtejsze Polskie Centrum Kultury. Recitalom pianistycznym, podczas których 

wykonywano wyłącznie muzykę Fryderyka Chopina towarzyszyły wykłady oraz projekcje filmowe 

na temat życia i twórczości polskiego kompozytora. Ze strony Uniwersytetu Muzycznego Fryde-

ryka Chopina pobyt studentów w Monachium zorganizowało Biuro Promocji i Współpracy Zagra-

nicznej. 

 

Koncerty studentów Wydziału II w Indiach. Projekt został zainicjowany z okazji Roku Chopinow-

skiego przez Ambasadę RP w Indiach i zrealizowany we współpracy z dziekanem Wydziału II, 

prof. Jerzym Sterczyńskim. Studenci Wydziału II  - Paweł Sobowiec i Krzysztof Trzaskowski - 

nagrali płytę z utworami F. Chopina, która wydana została na potrzeby projektu w Indiach (nagra- 

nia i montażu dokonała p. Klementyna Walczyna z Wydziału VI). W ślad za nagraniem studenci 

odbyli trasę koncertową, na którą złożyły się recitale chopinowskie w Pune, Bombaju, Bangalore 

oraz Delhi (w tym występ Pawła Sobowca dla delegacji polskiego rządu z premierem Donaldem 

Tuskiem na czele).  

 

Montepulciano. Na zaproszenie prof. dr Wernera Lohmana, założyciela i dyrektora European Aca-

demy for Music and Arts Montepulciano / Toskania kwartet „Tesseris‖ [Elżbieta Fabiszak (I 

skrzypce), Katarzyna Boniecka (II skrzypce), Justyna Marciniak (altówka) and Joanna Śliwa (wio-

lonczela) pod opieką artystyczną Izabelli Szałaj-Zimak wziął udział w International Week of Euro-

pean Conservatories (19-26 IX 2010) otwierając festiwal swoim koncertem. W wydarzeniu wzięli 

udział reprezentanci 4 miast: Londynu, Madrytu, Brukseli i Warszawy. Głównym tematem tego-

rocznego spotkania była muzyka kameralna. Kursów mistrzowskich udzielili: Günter Pichler (Al-

ban Berg Quartet) oraz włoska pianistka Andrea Lucchesini. Wszyscy muzycy spotkali się ponow-

nie podczas koncertów w Essen i Bonn w październiku 2010. 

 

Tunezja. Na zaproszenie ambasadora Polski w Tunezji dr Krzysztofa Olendzkiego zorganizowano 

wyjazd zespołu Trio w składzie Grzegorz Skrobiński - fortepian, Jakub Nowak- skrzypce, Robert 
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Daćko - wiolonczela, które zaprezentowali się z koncertem chopinowskim podczas festiwalu Musi-

cal Octobre w Kartaginie (12 X 2010) 

 

Inne kontakty UMFC związane  z naszymi kontaktami zagranicznymi: 

 Współpraca z Ambasadą Wielkiej Brytanii przy organizacji koncertu specjalnego z okazji 

wizyty brytyjskiej pary książęcej 16 marca 2010 r. Podczas koncertu zaprezentowali się: 

Kamila Wąsik – skrzypce, Karolina Nadolska – fortepian, Joanna Różewska – fortepian, 

Krzysztof Trzaskowski – fortepian, Justyna Samborska – sopran, Robert Morawski – forte-

pian  

 W ramach całorocznej współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza polegającej na przybli-

żeniu gościom zagranicznym związanych ze środowiskiem kulturalnym i muzycznym histo-

rii UMFC i oprowadzeniu ich po gmachu uczelni. Goście IAM z Etiopii i Indonezji mieli 

szansę spotkać się i porozmawiać w sprawach merytorycznych z Panem prof. Andrzejem 

Dutkiewiczem. 

 Przygotowanie projekcji wenezuelskiego filmu pt.: Grać i walczyć w reżyserii Alberto 

Arvelo, 5 maja 2010 r., godz. 18:00 Audytorium im. Karola Szymanowskiego. Film ten – 

w polskiej wersji językowej – udostępniła uczelni Ambasada Boliwariańskiej Republiki 

Wenezueli. Film opowiada o stworzonym przed laty przez Jose Antonio Abreu systemie 

kształcenia dzieci i młodzieży wenezuelskiej i ich uczestnictwa w orkiestrach z repertuarem 

klasycznym. Jest to wg opinii wybitnych osobistości życia muzycznego (Sir Simon Rattle, 

Placido Domingo, Claudio Abbado) zjawisko fenomenalne, nie spotykane nigdzie indziej na 

świecie, zaś poziom artystyczny niektórych z tych orkiestr jest niezwykle wysoki. Gośćmi 

Uczelni byli także – Jego Ekscelencja Jesus M. Cruz – Charge d‘Affaires Ambasady Boli-

wariańskiej Republiki Wenezueli oraz pan Luis Cordero. Po projekcji odbyła się dyskusja 

na temat tego systemu kształcenia. 

 Współpraca przy organizacji Koncertu Europejskiego w ramach 14. Sesji Regionalnej Euro-

pejskiego Parlamentu Młodzieży, (26 sierpnia 2010, Sala Koncertowa UMFC) 

 Współpraca z Ambasadą Australii przy organizacji koncertu Youth Orchestra z Syd-

ney/Australia (2 października 2010, Sala Koncertowa UMFC) 
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 W ramach XIV Festiwalu Nauki w dniu 26 września 2010 r., w Centrum Sinfonia Varsovia/ 

ul. Grochowska 27, odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci pt. Dziecięcy świat muzyki. 

Warsztaty poprowadzili między innymi studenci i absolwenci UMFC         

 Współpraca przy organizacji (logistyka, imprezy towarzyszące) oraz opieka nad uczestni-

kami 11-go Festiwalu i Kursu Muzycznego Od Chopina do Góreckiego, zorganizowanego 

przez UMFC/ lipiec 2010. W festiwalu wzięli udział studenci z Belgii, Japonii, Korei i USA. 

W związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzenia Fryderyka Chopina, uczestnicy mieli 

możliwość uczestniczenia w kilku recitalach chopinowskich w Żelazowej Woli, w Łazien-

kach i na koncertach w naszym Uniwersytecie. Odwiedzili także nowo otwarte Muzeum 

Fryderyka Chopina. Mieli też okazję zapoznać się praktycznie z technikami tanecznymi ma-

zurków i polonezów na specjalnie zorganizowanych warsztatach w Radziejowicach. Oprócz 

muzyki Chopina — na koncercie pt. Od Góreckiego do Chopina — uczestnicy Kursu wy-

słuchali utworów Henryka Mikołaja Góreckiego, Kazimierza Serockiego i Stanisława Mory-

to, a Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina wraz z Cameratą Vistulą wykonał Je-

rzy Sterczyński.  

 Współpraca przy organizacji kursów dla studentów japońskich POLJA oraz SOAI / luty, 

sierpień 2010 – (dyrektor artystyczny festiwali prof. Kazimierz Gierżod) 

 Współpraca z twórcami i realizatorami programów i filmów promocyjnych (udział studen-

tów UMFC):  

 "Multimedialna Księga Pamiątkowa Fryderyka Chopina" NIFC (dla Muzeum Fryde-

ryka Chopina); w księdze zostały umieszczone wypowiedzi „Mój Chopin‖ dotyczą-

ce, Chopina, jego muzyki i emocji z nią związanych; 

 zdjęcia do filmu dokumentalnego tematyce Konkursów Chopinowskich pod tytułem 

"Mimo wszystko" / producent wykonawczy firma GINA PROJECT  

 wywiad Joanny Maklakiewicz i studentów dla telewizji Deutsche Welle / reportaż 

dotyczący Warszawy, Fryderyka Chopina i jego muzyki 

Współpraca z Bankiem Société Genéralé 

 lipiec-grudzień 2009 r.– koordynacja projektu płytowego DIVERSO (organizacja nagrań, 

redakcja tekstu do książeczki; współpraca z firmą fonograficzną – nadzorowanie zamówie-

nia; współpraca z autorem projektu graficznego; przygotowywanie umów dla sponsora i 

wykonawców projektu) 
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 Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na stypendia banku SG – edycja 2010, które zostały 

wręczone przez  dyrektora zarządzającego Tomasza Wirtha podczas uroczystych obchodów 

Święta Uczelni w dniu 22 lutego 2010 r.  (stypendyści: Szymon Nidzworski – saksofon,  Ja-

kub Sokołowski – fortepian,  Mateusz Dobosz – kontrabas, Rafał Grząka – akordeon (dokto-

rant UMFC), Maksymilian Grzesiak – skrzypce, Wojciech Gumiński – kontrabas)  

 Organizacja wraz z asystentką dyrektora S. Hild‘a dorocznego spotkania przedstawicielami 

banku z JM Rektorem, Kanclerzem, stypendystami  

 Od maja 2010 r. – koordynacja kolejnego projektu płytowego banku SG i UMFC (zespół 

Magnolia Acoustic Quartet) 

 Koordynacja ze strony UMFC Maratonu Chopinowskiego, który odbył się w dniach 17-20 

września br w Paryżu (organizatorzy: Paryskie Konserwatorium przy współpracy Banku SG 

i dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu). Udział w wydarzeniu ze strony UMFC wzięli: Ka-

rolina Nadolska, Monika Quinn, Michał Kozłowski oraz Tomasz Pawłowski. 

 Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia Serduszko 

dla Dzieci, które poprowadzili stypendyści banku SG: Jakub Sokołowski, Szymon Nidzwor-

ski, Mateusz Dobosz i Patryk Dobosz. Warsztaty odbyły się dnia 25 kwietnia 2010 r. w Stu-

dio S1. Ukoronowaniem warsztatów jest krótki film dokumentalny pt. „Frycek‖ w reżyserii 

Jarosława Adamczuka, do którego nagranie muzyczne zrealizowali studenci Wydz. VI.  

 

BPiWZ współorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną „Fryderyk Cho-

pin (1810-1849) - dwa wieki fascynacji”. W dniu urodzin Chopina 22 lutego 2010 rozpoczęła się w 

UMFC trzydniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Fryderyk Chopin (1810-

1849) - dwa wieki fascynacji, której tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu chopinologii i 

chopinistyki m.in. problemy tekstu, interpretacji artystycznej i naukowej dzieła Chopina (struktury, 

sensu, wartości, przesłania artystycznego jego utworów), zagadnienia pedagogiki i recepcji. W kon-

ferencji wzięli udział wybitni artyści oraz czołowi badacze spuścizny naszego Kompozytora działa-

jący w kraju i zagranicą oraz światowej klasy pedagodzy – chopiniści, którzy poprowadzili  warsz-

taty artystyczne. 

 

Kongres Association Européenne des Conservatoires, Académies  de Musique et 

Musikhochschulen 

BPiWZ prowadziło bieżące przygotowania do dorocznego kongresu europejskiego stowarzyszenia 

wyższych szkół muzycznych Kongresu AEC w tym: organizacja bazy hotelowej i cateringu, przy-
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gotowanie teczki uczestnika, przygotowanie sal na obrady grup roboczych Kongresu, zamówienie 

obsługi kongresu przez firmę zewnętrzną (tłumaczenia symultaniczne, obsługa techniczna). Koszty 

związane z organizacją kongresu pokryte będą z budżetu projektu „Chopin 2010 – Promesa, pozy-

skanego przez BPiWZ w 2009 r.  Kongres odbędzie się w dniach 4–6 listopada 2010 r. w UMFC. 

Ze względu na wielki jubileusz chopinowski Rada AEC wybrała na miejsce dorocznego kongresu 

i zgromadzenia generalnego AEC w 2010 roku Warszawę i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-

pina. 

 

Spotkania z Chopinem / edukacja  

W okresie październik – grudzień odbyły się tzw. „Spotkania z Chopinem‖, czyli interdyscyplinar-

ne warsztaty edukacyjno-muzyczno-plastyczne dla dzieci z Sochaczewa i okolic, czyli tzw. terenów 

chopinowskich. Organizatorem tego wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazowsze 

Chopina‖ we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademią Sztuk 

Pięknych w Warszawie (patronat Prorektora ds. studenckich i artystycznych – prof. Dr hab. Jagny 

Dankowskiej). „Spotkania z Chopinem‖ finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu Fryderyk Chopin. Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV szkół pod-

stawowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. 

im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Warsztaty edukacyjno-muzyczne prowadziły Małgorzata 

Sałajczyk (UMFC) i Natalia Sukiennik (UMFC), przybliżając dzieciom życie i twórczość Frydery-

ka Chopina. Zajęciom zawsze towarzyszyła wykonywana na żywo muzyka zarówno 

w klasycznych, jak i jazzowych interpretacjach. Praktyczne warsztaty muzyczne, prowadzone przez 

Liliannę Krych (UMFC) i Annę Sławińską (UMFC) oraz Krzysztofa Trzaskowskiego (UMFC), 

pozwoliły dzieciom doświadczać muzyki Chopina. Dzieci poznały polskie tańce narodowe, uczyły 

się pisać nuty, rozwiązywać krzyżówki, brały udział w konkursach. Miały również szansę zapozna-

nia się z fortepianem - spróbować swoich sił w grze w sposób tradycyjny, ale też szukać nowych, 

ciekawych brzmień tego instrumentu podczas gry na strunach czy pudle rezonansowym. Warsztaty 

plastyczne prowadzone były we współpracy z ASP w Warszawie przez  Joannę Cieślak i Dominika 

Jałowińskiego. Zaprezentowali oni dzieciom portrety Fryderyka Chopina i jego bliskich, młodzień-

cze szkice samego Chopina, pomniki przedstawiające jego osobę oraz dzieła inspirowane jego mu-

zyką, między innymi plakaty. Dzieci tworzyły własne kreacje plastyczne, które zostały wydane 

we wspólnym albumie po zakończeniu warsztatów. Podsumowaniem warsztatów była wycieczka 

do Żelazowej Woli i Brochowa. Spotkania z Chopinem cieszyły się dużym zainteresowaniem 

wśród nauczycieli i były entuzjastycznie przyjmowane przez dzieci.  
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Wydawnictwa Promocyjne 

Minicards – minikarty UMFC zostały zamieszczone w najważniejszych punktach informacyjnych 

Warszawy 

 

Film promujący UMFC 

Od maja do września 2010 r. BPiWZ prowadziło prace związane z produkcją krótkiego filmu pro-

mocyjnego o UMFC pt. „Takie trochę niebo‖ w reżyserii Kordiana Piwowarskiego (reżysera m.in.  

promocyjnego filmu „Warszawa Chopina‖ zrealizowanego na zamówienie Biura Kultury Miasta 

Stołecznego Warszawy). Zdjęcia do filmu odbywały się na terenie uczelni, a jego premiera przewi-

dziana jest podczas obrad kongresu AEC w listopadzie 2010 r. Projekt finansowany jest z budżetu 

projektu „Chopin 2010 – Promesa‖, pozyskanego przez BPiWZ w 2009 r.  

 

Chopinowska Płyta CD - efekt współpracy pomiędzy Ambasadą Polski w Tunezji, UMFC i tygo-

dnikiem „Realities.‖ Płyta prezentuje utwory Fryderyka Chopina oraz zawiera tekst dr Katarzyny 

Szymańskiej-Stułki o uniwersalnym znaczeniu muzyki F. Chopina dla całej ludzkości. Utwory zo-

stały nagrane podczas koncertów z cyklu Fryderyk Chopin – Dzieła Wszystkie 

 

Broszura informacyjna UMFC – 32 stronnicowa broszura (ze zdjęciami) w języku angielskim 

zawiera najważniejsze informacje o uczelni, m.in.: kalendarium, strukturę, wydziały, działalność 

naukową i artystyczną UMFC.  

 

Album czteropłytowy - Album Students: 200 years of Alma Mater jest wydaniem jubileuszowym, 

które otwiera płyta poświęcona Fryderykowi Chopinowi i muzyce polskiej. Kolejne trzy płyty są 

wznowieniem wydanych już albumów – owoców współpracy UMFC i Société Générale Corporate 

& Investment Banking Polska. Prezentujemy w nich Państwu wykonania i kreacje artystyczne na-

szych najwybitniejszych studentów i absolwentów w tym szczególnym dla ALMA MATER czasie 

jubileuszowym.  

 

Materiały reklamowe – koszulki z logo UMFC, smycze, notatniki, ołówki. Materiały zostały wy-

produkowane ze środków finansowych MKiDN (dotacje pozyskane przez BPiWZ) 

 

 

WNIOSKI o dofinansowanie MKiDN 
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W terminie od października do grudnia 2009 BPiWZ złożyło 4 Wnioski o dofinansowanie zadania 

realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, z czego 3 przyznano dofinansowanie: 

 

I. 

1. Nazwa Programu (Priorytetu): Fryderyk Chopin 

2. Nazwa instytucji lub Departamentu zarządzającego Programem / Priorytetem: Narodowy Insty-

tut Fryderyka Chopina 

3. Nazwa własna zadania: Obchody Roku Chopinowskiego 2010 w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina 

4. Zakres zadania i jego charakterystyka  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dziedziczy po swych poprzedniczkach dwustu-

letni dorobek publicznego nauczania muzyki w Warszawie, tak więc jubileusz urodzin jej patrona i 

najznakomitszego absolwenta - FRYDERYKA CHOPINA zbiega się z dwusetną rocznicą istnienia 

warszawskiej Alma Mater. Program naukowy obchodów uświetni Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo- Artystyczna „Fryderyk Chopin (1810-1849) - dwa wieki fascynacji‖ wraz z warsztatami 

wykonawczymi, której tematyka obejmować będzie zagadnienia z zakresu chopinologii i chopini-

styki, a materiał konferencji zostanie wydany w formie publikacji książkowej i CD. Przewidziana 

jest także produkcja folderu informacyjnego o uczelni i jej patronie - Fryderyku Chopinie. W listo-

padzie 2010 odbędzie się w UMFC Kongres Stowarzyszenia Europejskich Konserwatoriów Mu-

zycznych AEC, na który przyjedzie ponad trzystu rektorów europejskich i światowych wyższych 

szkół muzycznych. Wszystkie działania Uczelni z okazji Roku Chopinowskiego 2010 prezentowa-

ne będą w podstronie internetowej 2010.chopin.edu.pl. 

 

II.  

1. Nazwa Programu (Priorytetu): Fryderyk Chopin 

2. Nazwa instytucji lub Departamentu zarządzającego Programem / Priorytetem: Narodowy Insty-

tut Fryderyka Chopina 

3. Nazwa własna zadania: "Chopin w Politechnice" 

4. Zakres zadania i jego charakterystyka 

Projekt „Chopin w Politechnice‖ to realizacja nadzwyczajnego koncertu (spektaklu) w Auli 

Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniu 27 listopada 2010 r., w wykonaniu Krzyszto-

fa Jabłońskiego, orkiestry i wyróżniających się solistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
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Chopina oraz baletu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Projekt jest wynikiem za-

wartego między władzami obu uczelni porozumienia, na podstawie którego jeden z organizowa-

nych od 7 lat w murach Politechniki Warszawskiej koncertów, promujących muzykę klasyczną w 

środowisku akademickim uczelni technicznej, postanowiono dedykować w całości Fryderykowi 

Chopinowi. Koncert zaplanowano w ramach obchodów Dni Politechniki. Projekt obejmuje również 

opracowanie i druk specjalnego folderu o Fryderyku Chopinie i bezpłatną dystrybucję wydawnic-

twa wśród dwutysięcznej widowni celem przybliżenia postaci i twórczości największego polskiego 

kompozytora. 

Obok utworów fortepianowych, pieśni i utworów orkiestrowych, przewiduje się wykonanie przez 

ponad 50 osobowy zespół baletowy dwóch układów choreograficznych do muzyki Chopina. Zapro-

jektowane i uszyte specjalnie na tę okazję dla zespołu baletowego kontusze szlacheckie, stylowe 

stroje kobiece z początków XIX wieku, stroje z regionu Mazowsza oraz efektowne oświetlenie ar-

chitektury Dużej Auli Politechniki to ważne elementy scenograficzne, które będą wspaniale harmo-

nizowały z muzyką Chopina i podniosą w znakomity sposób walory artystyczne wydarzenia. 

 

III. 

1. Nazwa Programu (Priorytetu): INFRASTRUKTURA KULTURY 

2. Nazwa instytucji lub Departamentu zarządzającego Programem / Priorytetem: Departament 

Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 

3. Nazwa własna zadania: Rewitalizacja substancji materialnej i wyposażenia UMFC 

4. Zakres zadania i jego charakterystyka 

Kompleksowa odnowa, rewitalizacja i wyposażenie gmachu UMFC związane są z obcho-

dami 200-lecia utworzenia uczelni i przekształceniem w roku 2008 Akademii w Uniwersytet Mu-

zyczny, co wiąże się z wprowadzeniem nowych form kształcenia (studia multimedialne) oraz no-

woczesnych form realizacji dydaktyki (z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i instrumentów). 

Rewitalizacja obejmuje modernizację sal dydaktycznych (nr 008, 451, Sali multimedialnej w DS. 

Dziekanka), generalny remont 10 fortepianów i zakup 1 nowego, zagospodarowanie terenu pod 

miejsca parkingowe oraz wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesną aparaturę elektroniczną. 

Projekt zakłada korzyści dla studentów (efektywniejsza edukacja na poziomie akademickim), dla 

słuchaczy koncertów, w tym plenerowych (działalność popularyzatorska), przewiduje poszerzenie 

działalności koncertowej, otwarcie unikatowych i wspomaganych przez fundusze europejskie 

(1/POKL/4.1.1) studiów w dziedzinie multimediów oraz zastosowanie technologii kinematogra-

ficznych w standardzie 5.1. Promocja projektu to ogłoszenie w roku 2010 szerokiego naboru kan-

dydatów na nową specjalność, organizacja kongresu wszystkich europejskich wyższych uczelni 
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muzycznych (AEC) z udziałem reprezentantów uczelni z obu Ameryk, Australii i Azji (ok. 400 

osób). 

 

Biuro Karier UMFC 

Biuro Karier w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina działa od 1 lipca 2009 roku i należy 

do struktury Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej. Od początku jest prowadzone jednooso-

bowo przy współpracy studentów, a w szczególności Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycz-

nego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Biuro rozpoczęło swoją działalność od założenia nowej bazy adresów mailowych studentów i ab-

solwentów Uczelni, przy czym każdy osobiście wyraził zgodę na przekazanie biuru danych, doty-

czących adresu swojego konta i specjalności. Początkowo z grupy mailingowej korzystało 99 stu-

dentów. W październiku była to liczba 237 osób, a obecnie maile od Biura Karier odbiera ok. 50% 

studiujących osób. 

Biuro jest często współorganizatorem koncertów zewnętrznych. Pośredniczy w doborze repertuaru i 

wykonawców, także obsługi i logistyki artystycznych wydarzeń. W okresie sprawozdawczym biuro 

zorganizowało koncerty: 

1. w ramach wykładów „Varsavianistyka‖ Uniwersytetu Warszawskiego 

2. dla galerii „Zadra‖ 

3. dla firmy „Sound of Music‖ 

4. dla Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 

5. w Ambasadzie Kanady 

6. dla Oświatowego Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

7. w Szkole Muzycznej przy ul. Świętojerskiej w Warszawie 

8. dla redakcji „Perspektywy‖ w ramach Ogrodów Sztuk 

9. dla Agencji „Domoteka‖ 

10. dla „Mediadem Communication‖ 

11. dla Komisji Biologii Państwowej Akademii Nauk 

12. w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

 W koncertach biorą udział studenci i absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Biuro zajmuje się także pośrednictwem pracy w zakresie obejmującym artystyczne stanowiska pra-

cy, głównie dotyczące angażu w orkiestrach i szkołach muzycznych. Biuro nie posiada monitoringu 

absolwentów Uczelni i nie dysponuje informacjami o rezultatach naborów na artystyczne stanowi-

ska pracy studentów UMFC. 
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Biuro pośredniczy w wydawaniu publikacji o Uniwersytecie Muzycznym. Na łamach miesięcznika 

„Dlaczego‖ ukazał się artykuł w którym zamieszczono zdjęcia, informacje o wydziałach i specjal-

nościach, a także wypowiedzi studentów i informacje o życiu studenckim na naszej Uczelni. Biuro 

uczestniczyło także (w porozumieniu z Działem Nauczania) w przekazywaniu informacji o studiach 

w UMFC wydawcom informatorów dla maturzystów i kandydatów na studia. 

 

ISA - Letnia Akademia „Praga – Wiedeń - Budapeszt” 

 to projekt prowadzony od 2004 roku. Biuro Karier i w tym roku przeprowadziło konkurs na sty-

pendia w ramach Akademii Letniej, decyzję o wyborze stypendystów podejmuje komisja złożona z 

dziekanów poszczególnych wydziałów. W roku sprawozdawczym stypendia przyznano: 

- Krzysztof Stanienda (fortepian) 

- Cecylia Stanecka (wiolonczela) 

- Aleksandra Resztik (śpiew) 

- Marta Gardolińska (dyrygentura) 

-  

Biuro ściśle współpracuje z Samorządem Studentów. W ramach współpracy udało się zorganizować 

wymienione poniżej przedsięwzięcia: 

- Bożonarodzeniowa akcja „Studenci Dzieciom‖ (grudzień 2009) 

- Dzień Otwarty Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 

- Przedstawienie studentów Akademii Teatralnej w Warszawie o F. Chopinie p.t. „Chopinofi-

lia‖ 

- Koncert kwartetu w Akademii Teatralnej w Warszawie 

- Wystawę prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w foyer UMFC 

- Organizacja pobytu Księcia Walii w UMFC 

- Koncert „Studenci w hołdzie Chopinowi‖ (27 III 2010 r., kościół Sióstr Wizytek przy Kra-

kowskim Przedmieściu; wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna i Chór UMFC; program: 

Requiem d-moll KV 626 W. A. Mozarta) 

Jedną z głównych dziedzin biura jest informowanie studentów i absolwentów Uczelni o kursach, 

konkursach i festiwalach. W roku akademickim 2009/10 biuro wysłało informacje o: 156 konkur-

sach, 54 kursach i 36 festiwalach. 

 

Wyjazdy szkoleniowe pracowników BPiWZ 
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1. W dniach 28.06 – 3.07. br Natalia Sukiennik i Adam Kowalski z Biura Promocji i Współ-

pracy Zagranicznej odbyli szkolenie administracyjne w Universität für Musik und darstel-

lende Kunst w Grazu/ Austria, dofinansowane ze środków Programu ERASMUS. Głównym 

celem szkolenia było zapoznanie się z funkcjonowaniem podobnej jednostki w innej uczelni 

europejskiej. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: 

 prezentacja informacji dotyczących funkcjonowania struktury administracyjnej w 

UMFC i porównanie jej ze strukturą uczelni w Grazu; 

 działalność Biura Kontaktów Zagranicznych, rektoratu, biura konkursu „Schubert 

und die Musik der Moderne―, działu nauczania, biura promocji i reklamy, działu fi-

nansów i kontrolingu. 

Program zawierał również możliwość zwiedzania budynków uczelnianych, sal dydaktycz-

nych, nowoczesnego kompleksu sal koncertowych MUMUTH oraz zapoznanie się z pozio-

mem artystycznym podczas koncertów i przedstawień teatralnych studentów Universität für 

Musik und darstellende Kunst w Grazu.  

 

2. W dniach 4–9 lipca br. Natalia Sukiennik i Zofia Burda wzięły udział w Tygodniu Między-

narodowym organizowanym przez Universität fũr Musik und Darstellende Kunst w Wied-

niu. Wśród pozostałych uczestników programu znaleźli się przedstawiciele działów zagra-

nicznych dziewięciu innych europejskich wyższych uczelni muzycznych z Bułgarii, Rumu-

nii, Estonii, Szwecji, Holandii, Włoch i Hiszpanii. 

Program obejmował prezentacje poszczególnych uczelni z perspektywy współpracy mię-

dzynarodowej oraz wymianę doświadczeń nt. mobilności studentów i pedagogów w ramach 

programu ERASMUS, praktycznych aspektów zastosowania systemu ECTS i oferty po-

szczególnych uczelni dla studentów uczelni partnerskich.  

Uczestnicy Tygodnia Międzynarodowego mieli okazję zapoznać się również ze strukturą, 

funkcjonowaniem i ofertą akademicką dwóch wyższych uczelni artystycznych w Linzu: An-

ton Bruckner Universität i Universität fũr kũnstlerische und industrielle Gestaltung. Pobyt w 

Linzu był ponadto dla gości programu okazją do zwiedzenia Europejskiej Stolicy Kultury 

roku 2009 i obserwacji wpływu, jaki wywiera nadanie tego tytułu miastu na jego rozwój 

oraz na współpracę instytucji kultury na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym 

(aspekt ten jest zwłaszcza interesujący z perspektywy kandydatury Warszawy do tytułu Eu-

ropejskiej Stolicy Kultury 2016). 

 

http://www.kug.ac.at/
http://www.kug.ac.at/
http://www.kug.ac.at/
http://www.kug.ac.at/
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3. w dniach 17-18 września Irena Podobas i Natalia Sukiennik wzięły udział w dorocznej Kon-

ferencji Koordynatorów Programu ERASMUS, organizowanej przez stowarzyszenie euro-

pejskich wyższych szkół muzycznych AEC, która odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Mi-

mar Sinan w Stambule. 

 

4. W dniach 15-16 lutego 2010 roku (Serock) Natalia Sukiennik wzięła udział w seminarium 

„Euro na kulturę‖, które obejmowało następujące zagadnienia: wprowadzenie do tematyki 

funduszy europejskich, aktualne wyzwania stojące przed sektorem kultury w Polsce, możli-

wość finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury w ramach funduszy europejskich w la-

tach 2007-2013, analiza możliwości realizacji projektów o charakterze kulturalnym poprzez 

pryzmat aktualnie dostępnych środków MKiDN i programu Kultura 2007-13, zasady ubie-

gania się o dofinansowanie, tworzenie i zarządzanie projektem. 
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Działalność administracyjna Uniwersytetu Muzycznego oraz informacja o wykonaniu planu 

rzeczowo-finansowego 

 

Stosownie do swych kompetencji, zapisów statutowych oraz przyjętych do realizacji zadań, admini-

stracja Uczelni wykonywała w roku akademickim 2009/2010 wszelkie czynności związane z zabez-

pieczeniem warunków prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i artystycznej. Polegało to 

m.in. na gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze wszystkimi 

składnikami majątkowymi Uczelni (dokumentacja inwentaryzacyjna i finansowa), dokumentacji 

pracowniczej oraz świadczeń socjalnych, a także dokumentacji formalnej, związanej z ubezpiecze-

niami społecznymi, zobowiązaniami podatkowymi tak samej Uczelni, jak i dokumentacji indywi-

dualnych zobowiązań podatkowych pracowników, wynikających z przepisów o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych.  

Administracja Uczelni wykonywała zadania związane z planowaniem i realizacją niezbędnych na-

praw, zakupów materiałów i wyposażenia, zlecaniem usług, a także wykonywaniem remontów, 

adaptacji pomieszczeń do bieżących potrzeb Uczelni oraz aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa (technicznych, BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowego). Zajmowano się również moder-

nizacją rozumianą jako zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dydaktycznych 

budynkach akademickich oraz domach studenckich. Działalność organizatorska prowadzona była 

przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w siedzibie głównej i 

na wydziale zamiejscowym w Białymstoku na podstawie art.107 oraz art.135 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku o szkolnictwie wyższym, zaś w szeregu przypadkach realizacja zadań polegała na zleca-

niu prac osobom, firmom specjalistycznym i instytucjom o odpowiednim doświadczeniu oraz po-

tencjale wykonawczym. 

Przedkładane coroczne sprawozdania rektora z działalności Uczelni zawierają w sobie elementy 

obrazujące działalność administracji w obszarze dotyczącym utrzymania i rozwoju bazy material-

nej, ale przede wszystkim zawierają informacje dotyczące kondycji finansowej Uniwersytetu. Jak-

kolwiek podstawowym i zasadniczym zadaniem uczelni jest zapewnienie stabilności i pewności 

finansom Uczelni, w tym: bezpieczeństwa wynagrodzeń pracowniczych, stypendiów studenckich, 

funduszy pomocowych, pokrycia niezbędnych kosztów, czy dbałość o majątek uczelni i utrzymanie 

jego wartości, to realizacja tego zadania nie jest wyłączną domeną administracji, bowiem ma ona 

ograniczony wpływ na elementy tworzące koszty, a także niewielki wpływ na odtwarzanie wyeks-

ploatowanych ponad miarę składników majątku. Od odpowiedniego spełniania zadań przez admini-

strację, służby techniczne czy pracowników obsługi, zależą bezpośrednio warunki wykonywania 
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 podstawowych funkcji wyższej uczelni o statusie akademickim. Choć realizowana przez admini-

strację polityka władz Uczelni miała przede wszystkim wymiar strategiczny, to nie ograniczała się 

do załatwiania bieżących potrzeb, lecz wybiegała w przyszłość poprzez prognozowanie potencjal-

nych korzyści i realnych zagrożeń. Administracja dysponuje nowoczesnymi sposobami badania 

tych zagrożeń, np. poprzez symulację ryzyka związanego z zarządzaniem finansami Uczelni, które 

to zadania bada i weryfikuje audytor wewnętrzny. Uniwersytet zatrudniał pracowników nie będą-

cych nauczycielami akademickimi w stopniu minimalnym, ale niezbędnym do utrzymania infra-

struktury organizacyjnej. Podobnie jak w roku ubiegłym zdecydowanie należy podkreślić, iż jest to 

liczba znacznie niższa od liczby pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrud-

nianych w uczelniach innego typu niż artystyczny, gdzie proporcje między zasadniczymi grupami 

(nauczycielami akademickimi a pozostałymi zatrudnianymi) są diametralnie inne – procentowo 

rzecz ujmując odsetek pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w stosunku do na-

uczycieli akademickich jest w uczelniach innego typu znacznie wyższy. Niestety, kształt i obsada 

administracji, ale także liczba zatrudnionych w niej pracowników Uczelni, jest w znacznym wymia-

rze wypadkową potrzeb przeszłych, a jej stopniowe przekształcanie następuje obecnie w stopniu 

niezadowalającym i w rażącej dysproporcji do misji, strategicznych zadań oraz znacznie zwiększo-

nych obowiązków nakładanych na Uczelnię przez prawo oraz coraz obszerniejsze wymagania for-

malne. Nie da się bez najmniejszej wątpliwości, właśnie wobec nakładanych na administrację obo-

wiązków, utrzymać tego zatrudnienia na poziomie z lat ubiegłych i roku obecnego, bowiem zarów-

no zmniejszenie stanu osobowego jak i utrzymanie obecnej wielkości zatrudnienia spowoduje, iż 

szereg zadań wykonywanych przez administrację, a nienależących do jej obowiązków, będzie mu-

siało powrócić do nauczycieli akademickich, co per saldo nie jest zjawiskiem korzystnym. Uniwer-

sytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podobnie jak całe wyższe, publiczne szkolnictwo akademickie, 

podlega zmianom wynikającym z obecnie ukształtowanej gospodarki rynkowej, co powoduje, iż 

staje się niezależnie od naszych chęci podmiotem gry rynkowej, na tzw. rynku usług edukacyjnych 

na poziomie wyższym. Pełne członkostwo w Unii Europejskiej powoduje, iż zmianom ulega sposób 

i wielkość finansowania budżetowego, a także konieczność operowania budżetem zadaniowym, w 

którym dokładnym opisom podlega statutowa, dydaktyczna, naukowa oraz administracyjna arty-

styczna działalność Uczelni. Programem bezpłatnych studiów objęci są studenci z krajów człon-

kowskich UE i EFTA. Zastosowano już mechanizmy zabezpieczania się przed niekontrolowanym 

przekształcaniem studiów płatnych w bezpłatne, co broni Uniwersytet przed rozszerzaniem liczby 

studentów na studiach dziennych bezpłatnych, gdyż rozszerzenie może w zdecydowany sposób 

zdekomponować budżet Uczelni, a to oznaczać może tylko jedno – załamanie gospodarki finanso-

wej, zagrożenie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a w konsekwencji prowadzić może do 
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niemożności realizowania podstawowych funkcji. Przyjęto rozwiązania strategiczne i z determina-

cją rozpoczęto porządkowanie kwestii studiów płatnych (podyplomowych, staży artystycznych, 

niestacjonarnych), wprowadzając jednolite i przejrzyste zasady tak dla studentów polskich, jak i 

obcokrajowców. Konsekwencją zmiany na stanowisku kwestora jest budowanie mechanizmów 

kontroli wewnętrznej (kontroli zarządczej), narzędzi (służących dokładnym analizom finansowym, 

prognozom, symulacjom), mechanizmów i sposobów podejmowania decyzji o skutkach finanso-

wych czy prawnych, a także narzędzi służących stosowaniu symulacji skutków finansowych wobec 

podejmowanych planów merytorycznych. 

Poziom dotacji podmiotowej nie pozwala na sfinansowanie zadań planowanych, bądź odłożonych 

uprzednio właśnie ze względów oszczędnościowych. Tym samym następują kolejne ograniczenia w 

modernizacjach, wymianie i uzupełnianiu sprzętu elektronicznego, aparatury służącej dydaktyce 

(np. na wydziale reżyserii dźwięku), naprawach instrumentów, czy ich wymianie na nowe. Jest to 

bez wątpienia pochodną nakazów oszczędnościowych z przeszłości i coraz to pojawiających się 

zapowiedzi ograniczeń dotacji budżetowych. Trzeba tu bezwzględnie przypomnieć, że cały czas, od 

roku 2001 ta część dotacji, która powinna być przeznaczona na wydatki rzeczowe jest pochodną 

załamania finansów państwa w roku 2001. Skutki te odczuwalne były w latach 2002-2008, więc 

prace, których ogrom jest powszechnie zauważalny mogłyby być znacznie szersze. Uzyskane ze 

środków programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwoty także zosta-

ły ograniczone w stosunku do zgłoszonych i umotywowanych potrzeb, stąd niedobory środków 

dotacji zasadniczych przede wszystkim na wydatki rzeczowe nie mogły być rekompensowane tak, 

jak to było w kilku latach poprzednich. I tak uzyskano znaczną, aczkolwiek w dalszym ciągu nie-

wystarczającą pomoc w obszarze finansowania infrastruktury uczelni, na programy związane z ob-

chodami Roku Chopinowskiego (w tym także na organizację kongresu AEC w listopadzie 2010 r.) 

Pozyskano środki z wynajmu pomieszczeń na przeprowadzenie eliminacji konkursu chopinowskie-

go oraz wynajmu pomieszczeń na sale ćwiczeniowe dla uczestników konkursu w miesiącu paź-

dzierniku. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że następuje to kosztem odebrania sal wykładowych studen-

tom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, co powoduje, że zajęcia organizowane są w okresach 

przyszłych lub przeszłych, co w znacznym stopniu utrudnia konsekwentną realizację programu na-

uczania w logicznym czasowym przebiegu. 

W roku akademickim 2009/2010 można zauważyć znaczącą poprawę stanu bezpieczeństwa tech-

nicznego Uczelni, warunków higieny pracy oraz stanu wyposażenia budynku i instalacji, jakkol-

wiek zdarzały się ewidencjonowane następnie w zgodzie z prawem wypadki. To oczywiste, że wi-

doczna poprawa nie zadowala nas w pełni, choć można cieszyć się z konsekwencji i logiki napraw 

infrastruktury, aparatury czy sprzętu. W dalszym ciągu w niektórych miejscach niezbędna jest prze-
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budowa elementów gmachu, np. wykonania na najdłuższych ciągach komunikacyjnych szczelnych 

przegród dymowych, przeciwpożarowego wydzielenia klatek schodowych, co wiąże się nie tylko z 

koniecznością finansowania tych prac, ale również ze zmianą architektury wnętrza Uczelni. Niektó-

re klatki schodowe zostały już przeciwpożarowo wydzielone, do zainstalowania pozostały na odre-

montowanych klatkach schodowych instalacje tzw. klap dymowych.  

W niewielkim stopniu następuje naprawa wyeksploatowanego instrumentarium użytkowanego dla 

celów dydaktycznych i koncertowych. Niestety poza realną możliwością dokonania napraw i re-

montów pozostawały naprawy wszystkich instrumentów, które tego wymagają, choć niektóre z nich 

naprawiono znacznym kosztem. I tak przykładowo ze środków uzyskanych z wynajmu pomiesz-

czeń na konkurs chopinowski wykonano generalne remonty 10 fortepianów marki Steinway. Stały 

się one po tych remontach instrumentami wysokiej klasy, bowiem jest to następstwem głębokich i 

kosztownych, ale na szczęście efektywnych interwencji. Opłacani coraz większym nakładem kosz-

tów konserwatorzy instrumentów (nie tylko stroiciele fortepianów, ale także angażowani do napraw 

lutnicy i korektorzy instrumentów dętych) nie są w stanie przy szczupłości przeznaczanych na to 

środków wykonać dalszych poważniejszych prac poza strojeniami i drobnymi naprawami uszko-

dzeń. Podczas roku akademickiego 2009/2010 prowadzono więc dalsze prace interwencyjne w tym 

obszarze. 

Od problemów dotyczących zapewnienia funkcjonowania materialnej bazy nie jest wolne kierow-

nictwo administracyjne Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Niestety Uczel-

nia nie jest w stanie zapewnić tej jednostce w dalszym ciągu środków odpowiednich do uzasadnio-

nych potrzeb. Uzupełnień w dalszym ciągu wymaga wyposażenie domu studenckiego, co pociągnie 

za sobą odpowiednie koszty. W bieżącym roku finansowym odczuwa się niewielkie skutki 

oszczędności (ograniczenie zatrudnienia etatowego oraz uciążliwości zakupu nośników energii). 

Identycznie jak w budynku warszawskim wyeksploatowane są instrumenty podlegające jedynie 

konserwacji i bieżącym strojeniom. Białostocki wydział poszukuje – jak na razie bezskutecznie, 

choć kosztem ogromnego zaangażowania – możliwości uzyskania specjalnych dotacji na cele zwią-

zane z modernizacją, remontami, na zagospodarowanie ogromnego terenu leśno - parkowego, sta-

nowiącego własność Uniwersytetu.  

Wstrzymaniu uległ proces projektowania rozbudowy bazy materialnej, w tym przede wszystkim 

nowego budynku dydaktycznego. Postanowiono wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego, iż Uczelnia wystąpi w przyszłości ponownie o przyznanie na ten cel 

środków Unii Europejskiej z programów operacyjnych rozwoju infrastruktury szkół wyższych.  

Sukces w postaci objęcia we władanie działki przy ul. Dobrej oraz rozstrzygnięcie jeszcze w roku 

2005 przetargu na sprzedaż nieruchomości nie zmaterializował się w postaci dokonania tej sprzeda-
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ży. Wydane orzeczenie, iż odmowa przyznania w przeszłości działki przy ul. Dobrej 12 właścicie-

lom nastąpiło z naruszeniem prawa, co otwiera im możliwość odzyskania nieruchomości, a tym 

samym uczelnia ją straci. Od czasu opuszczenia działki przez STOEN, co nastąpiło w dniu 15 

grudnia 2004, Uczelnia zmuszona jest do utrzymywania jednoosobowej, ale całodobowej ochrony 

obiektu, co powoduje koszty ponad 4 i 1/5 etatu rocznie. Senat Uczelni – na wniosek studentów, a 

także zakładowej organizacji związkowej – postanowił o zasięgnięciu opinii w sprawie ewentualnej 

sprzedaży, bądź innego sposobu zagospodarowania działki w ogólnouczelnianym referendum. 

Kwestie zmiany decyzji z przeszłości Senat podejmie po zapoznaniu się ze stanowiskiem powołanej 

w tej sprawie senackiej komisji. 

Dla projektu rewitalizacji oficyny Domu Studenckiego Dziekanka, gdzie zaplanowana jest m.in. 

nadbudowa jednego piętra z pomieszczeniami studyjnymi, renowacja znajdujących się pod ochroną 

konserwatorską kondygnacji parteru i niskiego parteru, uzyskano wprawdzie wszystkie niezbędne 

uzgodnienia techniczne i formalno-prawne oraz pozwolenie na budowę, do końca roku 2008 zreali-

zowano prace na kwotę 1,5 mln złotych, zaś w roku 2009 przyznano uczelni 3,5 mln zł, lecz po-

zwolono prowadzić prace w granicach 1,2 mln zł. Zrealizowana wobec tego nadbudowa nie może 

doczekać się finału, gdyż wielkość środków na wydatki majątkowe nie pozwala na sfinansowanie 

wszystkich prac w nadbudowanych wnętrzach. Inwestycja ta wobec ciągłego zmniejszania poziomu 

finansowania niestety kosztować będzie znacznie więcej.  

Administracyjno-ekonomiczne zabezpieczenie działalności Uczelni miało na względzie także 

ochronę tych elementów budżetu, który dotyczył wynagrodzeń, funduszy pomocowych oraz po-

chodnych. Mając do czynienia z szeregiem korzystnych i niekorzystnych dla Uczelni okoliczności, 

wykorzystano wszystkie dostępne możliwości, by działania Uniwersytetu we wszystkich obszarach 

uczynić efektywniejszymi, by nauczycielom akademickim jak i pracownikom nie będącym nauczy-

cielami akademickimi zagwarantować miejsca pracy i warunki, w których pracę wykonują, zaś stu-

dentom stworzyć odpowiednie możliwości zdobywania wiedzy, doświadczeń i rozwijania umiejęt-

ności, a także uzyskania niezbędnej pomocy ze środków socjalno-stypendialnych. 

Znacznym obciążeniem Uczelni, odczuwalnym dotkliwie, jest zaprzestanie z początkiem roku fi-

nansowego 2005 finansowania utrzymania domów studenckich. Państwo przerzuciło ciężar utrzy-

mania tych domów praktycznie na samych studentów, gdyż kwoty przeznaczane na utrzymanie 

tych domów przeznaczono na stypendia, równocześnie powiększając prawnie dostęp do tych sty-

pendiów. Spowodowało to sytuację, w której z jednej strony domy studenckie cierpią na niedofi-

nansowanie i poszukują własnych dochodów w znacznej mierze ograniczając ilość miejsc studenc-

kich, wysokość stypendiów za wyniki w nauce nie wzrasta, co więcej – przedłożona nam w połowie 

2008 roku informacja o wielkości środków na stypendia spowodowała bez najmniejszej wątpliwo-



 
str. 90 
 

ści spadek wielkości stypendiów z początkiem roku akademickiego 2008/2009, aczkolwiek środki 

przerzucone z utrzymania domów studenckich przeznaczone są na rozbudowany szeroko segment 

stypendiów socjalnych. Należy zaobserwować tendencję do podejmowania przez studentów coraz 

liczniejszych starań o zapomogi losowe. Znacznym ciężarem okazała się wykryta przez służby fi-

nansowe uczelni kradzież przez jedną z pracownic kwoty przeszło 400 tys. złotych. Złożono na-

tychmiastowe doniesienie do prokuratury o dokonaniu tego przestępstwa, odpowiednie służby pro-

kuratorskie wszczęły postępowanie w tej mierze. Niestety, postępowanie to toczy się nadal, choć w 

ostatnim czasie dotarła do nas wiadomość o skierowaniu sprawy przez prokuraturę do sądu. W do-

mu studenckim Dziekanka z wydzielonej części hotelowej, uzyskiwane są dochody przeznaczane 

na utrzymanie domu studenckiego. Nie da się zatem korzystać z nich bezpłatnie, i ciężar kosztów 

włączyć w koszty Uczelni. Zamawiające jednostki Uniwersytetu, bądź osoby muszą zatem wskazać 

źródło i zapewnić z niego finansowanie kosztów korzystania z tych pokoi. Pomimo prowadzenia 

gospodarki tymi pomieszczeniami z ukierunkowaniem na pozyskanie dochodów, całość tych do-

chodów nie pokrywa kosztów utrzymania domu studenckiego oraz dokonywania bieżących napraw, 

modernizacji, wymiany urządzeń i wyposażenia. 

 

 

 

 

Realizacja zadań statutowych w dydaktyce kosztowała 40 mln 636 tys. złotych. Koszty poniesione 

tytułem płac ( łącznie pracowników w AMFC w Warszawie i Białymstoku) to 25 mln 112 tys. zł. 

Symulowane dodatkowo wynagrodzenie należne roczne to kwota 2mln 158 tys zł., dokształcanie 66 

tys., a odpis funduszu socjalnego - 1 mln 257 tys. złotych zaś ZUS 4 mln 513 tys. W celu realizacji 

zadań dydaktycznych poniesiony został koszt w wysokości 2 mln 800 tys. zł. tytułem wynagrodze-

nia bezosobowego f-szu płac i honorariów za zlecone prace naukowe i artystyczne. Koszty zatrud-

nienia i pochodnych płacowych to ogółem 35 mln 906 tys. złotych. Koszty, które nie są związane z 

zatrudnieniem i płacami to zaledwie 4 miliony 730 tys. zł. ,z czego 469 tys. zł. to wysokość amorty-

zacji . Zużycie materiałów i energii to 1 milion 404 tys. zł. Koszty usług obcych wynoszą 2 milio-

ny186 tys. zł. Pozostałe koszty w wysokości 670 tys. to opłaty za legitymacje pracownicze, koszty 

podróży pracowników i gości uczelni, hotele, wyżywienie gości, podróże służbowe krajowe i za-

graniczne, abonament za internet. Koszty funduszu pomocy materialnej dla studentów to 2mln 967 

tys. zł. Koszty poniesione tytułem płac pracowników DS. "Dziekanka" jak i Domu Studenckiego w 

Białymstoku łącznie to 798 tys. zł, ZUS to 178 tys . zł. Bezosobowy fundusz płac i symulowane 

dodatkowe wynagrodzenie to103 tys. zł. Ogółem koszty płac i pochodnych w funduszu pomocy 
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materialnej dla studentów wyniosły1 mln 79 tys. zł. W pozostałej kwocie 1mln 888 tys. zł. znajdują 

się dwie grupy wydatków. Pierwsza to wypłaty stypendiów, które w roku akademickim 2009/2010 

wyniosły (łącznie Warszawa i Białystok) 1 mln 36 tys. zł., oraz druga grupa to koszty utrzymania 

domów studenckich, które opiewają na 852 tys. zł. Z tego zużycie materiałów i energii wynosi 587 

tys. zł., amortyzacja 9 tys. zł., usługi obce 256 tys. zł.(opłaty za konserwacje, ubezpieczenia, i inne 

usługi). 

 


