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Prz edmowa
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M u z y k a p o l s k a 2 0 1 1 . R a p o r t r o c z n y jest kontynuacjà Raportu
o stanie muzyki polskiej wydanego przez Instytut Muzyki i Taƒca w 2011 roku.
Dokonanie mo˝liwie obszernego zapisu ˝ycia muzycznego, stanu muzyki
w Polsce po 1989 roku, sta∏o si´ pierwszym zadaniem Instytutu powsta∏ego
w paêdzierniku 2010 roku. Raport traktowaliÊmy jako zerowy, od którego
zaczynamy z pomocà instytucji i organizacji muzycznych tworzyç wspólne bazy
danych i szczegó∏owe analizy.

+Muzyka polska 2011. Raport roczny jest zatem pierwszym takim krokiem
na drodze do pe∏nego opisu najwa˝niejszych wydarzeƒ i tendencji w dziedzinie
muzyki dawnej, klasycznej, wspó∏czesnej, jazzowej, rockowej, hip-hopowej,
alternatywnej, tradycyjnej, czy filmowej. Ca∏oÊç prezentowana jest w formie
autorskich tekstów oraz wielu zestawieƒ, tabel i ankiet. Wa˝nà cz´Êç tego
Raportu stanowi opis zmian w edukacji muzycznej oraz formach finansowania
dzia∏alnoÊci kulturalnej.

+˚ycz´ wszystkim po˝ytku z lektury!
+
Andrzej Kosowski
Dyrektor Instytutu Muzyki i Taƒca

+
+
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Krzysztof Kwiatkowski

Muzyka wspó∏czesna

+
W swym raporcie o stanie wspó∏czesnej muzyki polskiej, obejmujàcym czas
powojenny do roku 2010, Andrzej Ch∏opecki omówi∏ poszczególne zagadnienia
w kolejnoÊci, która wydaje si´ naturalna: najpierw twórczoÊç kompozytorskà,
potem s∏u˝ebnà wobec niej „infrastruktur´”, czyli wykonawstwo, krytyk´,
odbiorców oraz instytucje (festiwale, organizacje, media, zamówienia).
Po˝yteczne mog∏oby byç jednak, od czasu do czasu przynajmniej, odwrócenie
porzàdku owej hierarchii, poniewa˝ pewne dzia∏ania w sferze infrastruktury
mogà bezpoÊrednio prowadziç do podniesienia na wy˝szy poziom tej cz´Êci ˝ycia
Brak warunków
muzycznego, która odnosi si´ do twórczoÊci wspó∏czesnej.
do dzia∏alnoÊci zespo∏ów specjalizujàcych si´ we wspó∏czesnym repertuarze jest
zagadnieniem mocno niedocenianym, zw∏aszcza w porównaniu z uwagà poÊwi´canà zwykle dokonaniom kompozytorów.

+

+
1 . W Y K O N AW C Y

+Muzyka wspó∏czesna na Êwiecie wiele zawdzi´cza dzia∏ajàcym ju˝ niekiedy od
kilkudziesi´ciu lat orkiestrom kameralnym (London Sinfonietta, Ensemble
Intercontemporain, Ensemble Modern), z∏o˝onych przewa˝nie z wyspecjalizowanych w nowej muzyce solistów, które dzi´ki stabilnym warunkom zatrudnienia muzyków i mo˝liwoÊci cz´stego wyst´powania na koncertach osiàgn´∏y
poziom niedost´pny wykonawcom parajàcym si´ nowà muzykà tylko sporadycznie.
Równie˝ w Polsce nie brakuje muzyków pragnàcych poÊwi´ciç si´ wykonywaniu
nowszej twórczoÊci oraz studiowaniu specyficznych problemów z nià zwiàzanych –
w sprzyjajàcych warunkach mogliby oni pozostawaç do dyspozycji polskich
kompozytorów oraz systematycznie zaznajamiaç polskie Êrodowisko muzyczne
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Krzysztof Kwiatkowski

oraz szersze kr´gi s∏uchaczy z wa˝nymi osiàgni´ciami muzyki na Êwiecie.
Niestety zapa∏, wysi∏ki oraz umiej´tnoÊci, zdobywane z regu∏y we w∏asnym
zakresie, poza akademiami muzycznymi, cz´sto idà na marne.

+

+Najpowa˝niejszym jak dotàd przedsi´wzi´ciem w dziedzinie stworzenia wi´kszego zespo∏u wyspecjalizowanego w wykonawstwie muzyki wspó∏czesnej jest
za∏o˝ona przez Aleksandra Lasonia i kierowana obecnie przez Szymona Bywalca
Orkiestra Muzyki Nowej. Zespó∏ powsta∏ w roku 1996 przy Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i od tego czasu przedstawi∏ s∏uchaczom w Polsce i za granicà wiele nowych utworów kompozytorów polskich oraz
wa˝nych kompozycji ze Êwiata, nierzadko wymagajàcych ogromnego nak∏adu
pracy. Choç w sk∏ad Orkiestry Muzyki Nowej wchodzi wielu dobrych muzyków,
to jednak osiàgni´ciu poziomu wyznaczonego przez najlepsze zespo∏y tego
rodzaju przeszkadza to, ˝e dla muzyków Orkiestry praca w niej jest drugim
zaj´ciem, wykonywanym nie w sposób regularny, lecz od projektu do projektu,
Mimo tej niedogodnoÊci Orkiestra
w czasie wolnym od sta∏ego zatrudnienia.
Muzyki Nowej sta∏a si´ najwa˝niejszym wykonawcà kompozycji polskich
twórców: w roku 2011 wystàpi∏a m.in. na Festiwalu Prawykonaƒ, festiwalu
„Kody” w Lublinie, Warszawskiej Jesieni, ukaza∏y si´ te˝ nagrane dla wytwórni
DUX monograficzne p∏yty z muzykà Paw∏a Hendricha i Stanis∏awa Bromboszcza.

+

+Nieco inaczej wyglàda sytuacja Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „Aukso”
(jej trzon stanowià muzycy etatowi), która cz´sto wykonuje utwory wspó∏czesnych kompozytorów, przede wszystkim polskich, choç w repertuarze Aukso
przewa˝a repertuar klasyczny i romantyczny. Pracujàcy pod kierunkiem Marka
Mosia zespó∏ grywa tak˝e muzyk´ l˝ejszà (wyst´py m.in. z Leszkiem
Mo˝d˝erem i Agà Zaryan), a z twórczoÊci nowszej cz´sto si´ga do utworów
bli˝szych s∏uchaczom stroniàcym od muzyki wspó∏czesnej (Wojciech Kilar,
W roku 2011 najwi´kszym sukcesem Orkiestry (jeÊli
Eugeniusz Knapik).
rozmiar sukcesu mierzyç rezonansem w mediach oraz liczbà s∏uchaczy) by∏y
koncerty w Hali Stulecia we Wroc∏awiu (9 i 10 wrzeÊnia) dla wielotysi´cznego
audytorium, na których zestawione zosta∏y wczesne utwory Krzysztofa
Pendereckiego (Polymorphia; Ofiarom Hiroszimy – Tren; Kanon) z ich
remiksami w wykonaniu Aphexa Twina (gwiazdy muzyki techno) i Johna
Greenwooda (gitarzysty popularnego zespo∏u Radiohead). Wa˝nymi dla polskiej
muzyki wspó∏czesnej wydarzeniami z udzia∏em Aukso by∏y: wykonanie przez
tyskà orkiestr´ III Symfonii Paw∏a Mykietyna (17 grudnia, Studio Koncertowe

+
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Polskiego Radia im. Witolda Lutos∏awskiego w Warszawie), koncert
w Katowicach na festiwalu poÊwi´conym twórczoÊci Eugeniusza Knapika
(14 grudnia) oraz udzia∏ w katowickim Festiwalu Prawykonaƒ (27 marca).

+Choç muzycy i zespo∏y poÊwi´cajàce si´ muzyce wspó∏czesnej niewiele majà
okazji do zaprezentowania swych dokonaƒ, to jednak w ostatnich latach
pojawi∏o si´ kilka nowych formacji. Niestety, w roku 2011 zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci
dobrze zapowiadajàcy si´ zespó∏ An_Arche za∏o˝ony w roku 2007 przez pianist´
Filipa Wa∏cerza i kompozytora Rafa∏a Zapa∏´, w którego sk∏ad wchodzili przede
wszystkim muzycy zwiàzani z Akademià Muzycznà im. I.J. Paderewskiego
w Poznaniu i który zdà˝y∏ dokonaç wielu prawykonaƒ utworów m∏odych twórców
Jednym z ciekawszych
(m.in. Paw∏a Hendricha i Wojciecha Blecharza).
zjawisk na scenie wykonawstwa nowej muzyki w Polsce sta∏o si´ natomiast duo
TWOgether akordeonisty Macieja Fràckiewicza i wiolonczelistki Magdaleny
Bojanowicz, w którego repertuarze, oprócz wa˝nych zagranicznych pozycji
na ten sk∏ad (Gubajdulina, Tiensuu), znajdujà si´ utwory specjalnie dla duetu
napisane, m.in. przez Wojciecha Ziemowita Zycha, Wojciecha Blecharza
i Cezarego Duchnowskiego. Mocnà pozycj´ na polskiej scenie muzyki wspó∏czesnej
utrzyma∏ za∏o˝ony przez klarnecist´ Micha∏a Górczyƒskiego i skrzypaczk´
Dagn´ Sadkowskà gdaƒsko-warszawski zespó∏ Kwartludium. Warto równie˝
zwróciç uwag´ na ambitne przedsi´wzi´cia gdaƒskiego kwartetu smyczkowego
Neo Quartet oraz krakowskiego tria perkusyjnego Amadrums. WÊród solistów
najbardziej znanà polskà wykonawczynià muzyki wspó∏czesnej jest niewàtpliwie
Agata Zubel, zyskujàca rozg∏os tak˝e poza granicami kraju dzi´ki wspó∏pracy
z renomowanymi zespo∏ami, jak koloƒski musikFabrik, Klangforum Wien
Cz´sto obecni w kraju sà m.in.: mieszkajàcy
i London Sinfonietta.
w Szwajcarii kontrabasista Aleksander GabryÊ (jego nadzwyczajne umiej´tnoÊci
w roku 2011 mo˝na by∏o poznaç m.in. dzi´ki wydanej przez DUX podwójnej
p∏ycie Bassolo), klawesynistka Ma∏gorzata Isphording (Holandia) oraz pianistka
Ma∏gorzata Walentynowicz (Niemcy). WÊród mieszkajàcych w kraju m∏odych,
szczególnie aktywnych na polu nowej muzyki wykonawców, nale˝y wymieniç
przede wszystkim wiolonczelist´ Miko∏aja Pa∏osza i perkusist´ Leszka Lorenta.

+

+

+
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Krzysztof Kwiatkowskii

2. F E S T I WA L E , C Y K L E K O N C E R T O W E ,
REZYDENCJE KOMPOZYTORÓW

+Ograniczona liczba miejsc, w których nowsza twórczoÊç jest wykonywana,
nie sprzyja powa˝nej pracy nad repertuarem – przewa˝nie utwory wymagajàce
wielkiego nak∏adu pracy bywajà wykonywane tylko raz, co podwa˝a sens
podejmowania wysi∏ków przez muzyków i sprzyja bylejakoÊci w podejÊciu do
ambitnie pomyÊlanych kompozycji. Jest to oczywiÊcie tylko jeden z aspektów
dotyczàcych programowania festiwali i koncertów – zagadnieƒ wartych
omówienia jest tu znacznie wi´cej.
2 . 1 . P r z e gl à d cy k l i c z n i e o r g a n i z owa nyc h f e s t i wa l i
(rok 2011, w kolejnoÊci chronologicznej)

+14. Forum Lutos∏awskiego (12–18 lutego)
Oprócz Witolda Lutos∏awskiego bohaterem Forum w roku 2011 by∏ Pawe∏
Mykietyn, kompozytor-rezydent Filharmonii Narodowej w sezonie 2010/2011
(podtytu∏ Forum brzmia∏ „Od Ravela do Mykietyna”), „kreowany przez media
na bezpoÊredniego nast´pc´ Lutos∏awskiego, od czego Mykietyn skromnie,
ale i stanowczo si´ dystansowa∏” (Monika Pasiecznik w „Ruchu Muzycznym”
6/2011). Wydaje si´, ˝e osoba patrona nie mia∏a wielkiego znaczenia dla
koncepcji programowej w cz´Êci nie poÊwi´conej kompozycjom Lutos∏awskiego
(w programie wspó∏czesnoÊç od Ravela do popu), co nie jest wadà – Forum
Lutos∏awskiego jest dobrà okazjà do wprowadzenia na estrady Filharmonii
Narodowej repertuaru, który bardzo rzadko tam goÊci.

+19. Âwi´tokrzyskie Dni Muzyki (marzec–kwiecieƒ)
W programie organizowanych przez Filharmoni´ Âwi´tokrzyskà Dni Muzyki
znalaz∏o si´ sporo wspó∏czesnej muzyki polskiej, m.in. Koncert skrzypcowy
ZOOM Lidii Zieliƒskiej i Extended Perception of Echo Marcela Chyrzyƒskiego.
Dwudziestolecie Êmierci Stefana Kisielewskiego uczczono wykonaniem jego
Perpetuum mobile oraz poÊwi´conà mu wystawà.

+Festiwal Prawykonaƒ (25–27 marca)
Wa˝ny dla polskiego Êrodowiska kompozytorskiego katowicki festiwal odby∏ si´
po raz czwarty, wykonano na nim nowe utwory kompozytorów m∏odego,
Êredniego i starszego pokolenia (Dariusz Przybylski, Zaid Jabri, Grzegorz
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Pieniek, Aleksander Nowak, Wojciech Wid∏ak, Karol Nepelski, Maciej Jab∏oƒski,
Aleksander KoÊciów, Marcin Rupociƒski, Zbigniew Bagiƒski, Gra˝yna
Pstrokoƒska-Nawratil, Bronis∏aw Kazimierz Przybylski, S∏awomir Zamuszko,
Krzesimir D´bski). Polskie prawykonania mia∏y utwory kompozytorów
mieszkajàcych za granicà i tam ju˝ wczeÊniej wykonywane (Bettina Skrzypczak,
Krzysztof Meyer, Roksana Panufnik, Piotr Moss). Wykonawcami byli m.in.:
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Muzyki Nowej,
Orkiestra Aukso, Kwartet Âlàski, Camerata Silesia, Lutos∏awski Duo, Urszula
Krygier, Piotr P∏awner, Tomasz Strahl, Rafa∏ Kwiatkowski, Dominik Po∏oƒski.

+25. Warszawskie Spotkania Muzyczne (7–15 maja)
W programie spotkaƒ muzyki dawnej i nowej, organizowanych przez Oddzia∏
Warszawski Zwiàzku Kompozytorów Polskich, znalaz∏y si´ liczne utwory kompozytorów polskich (m.in. Kisielewski, Meyer, Bargielski), w tym prawykonania
(Konowalski, Rudziƒski, Ignatowicz-Gliƒska, Oleszkowicz, Maksymiuk).

+Musica Electronica Nova (13–21 maja)
Wroc∏awski festiwal poÊwiecony muzyce elektronicznej i z zastosowaniem
elektroniki odbywa si´ co dwa lata, na przemian z festiwalem Musica Polonica
Nova. Interesujàcy, mi´dzynarodowy program opracowany pod kierunkiem
El˝biety Sikory, dyrektor artystycznej festiwalu, obejmowa∏ wiele utworów
polskich, m.in. prawykonania kompozycji Stanis∏awa Krupowicza, Lidii
Zieliƒskiej, Katarzyny G∏owickiej, Jakuba Sarwasa, Magdaleny D∏ugosz,
Rafa∏a Augustyna, Wojciecha Blecharza.

+3. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” (14–21 maja)
Na odbywajàcy si´ w Lublinie od roku 2009 festiwal warto zwróciç uwag´
ze wzgl´du na niebanalne za∏o˝enia programowe – ∏àczenie i przenikanie si´
tradycji muzyki archaicznej i nowoczesnych poszukiwaƒ muzycznych. W latach
poprzednich koncepcja ta zaowocowa∏a ciekawymi dokonaniami, jak choçby
utwór Gorzkie ˝ale (2010) Aleksandra KoÊciowa. Zdaniem organizatorów
„zestawienie estetyki tradycyjnej i wspó∏czesnej tworzy nowà jakoÊç, gdy funkcja
magiczna muzyki archaicznej spotyka si´ z funkcjà estetycznà muzyki
nowoczesnej”. Zgodnie z tà koncepcjà artystami zestawionymi w programie
na koncercie zatytu∏owanym „Krzyki” byli: Tadeusz Wielecki, Orkiestra
Muzyki Nowej, Anastazja Bernad, Klaudia Niemkiewicz, Barbara Czajkowska,
Wojciech Kaproƒ, zaÊ w koncercie „W Êwietle zielonego s∏oƒca” wspó∏dzia∏ali
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kompozytorka Jagoda Szmytka, zespó∏ Kwartludium i polski Zespó∏ Mi´dzynarodowej Szko∏y Muzyki Tradycyjnej.

+21. Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”
(1–6 maja)
Du˝o miejsca w programie festiwalu zajmuje wspó∏czeÊnie pisana muzyka
sakralna. Pawe∏ ¸ukaszewski, którego wykonana po raz pierwszy Missa de
Maria a Magdala wype∏ni∏a jeden z koncertów cz´stochowskiego festiwalu,
laureat Nagrody Prymasa Polski „Srebrna piszcza∏ka”, jest chyba najcz´Êciej
prezentowanym na tym festiwalu polskim kompozytorem wspó∏czesnym.

+aXes – triduum nowej muzyki (26–28 maja)
Warto zwróciç uwag´ na nowy festiwal w krakowskiej Akademii Muzycznej
powsta∏y z inicjatywy Karola Nepelskiego, organizowany przez oÊrodki
akademickie z Bratys∏awy, Budapesztu, Stuttgartu, ∏àczàcy muzyk´ m∏odych
kompozytorów z refleksjà o niej.

+23. Mi´dzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
(11–19 czerwca)
Festiwal by∏ przede wszystkim przeglàdem muzyki kompozytorów krakowskich
ró˝nych pokoleƒ (od Jab∏oƒskiego i Papary do ¸uciuka), lecz w programie
znalaz∏a si´ tak˝e muzyka innych polskich kompozytorów (Kisielewski,
Stachowski, Bargielski, Sikora), twórców z regionów Europy, z którymi Jerzy
Stankiewicz, organizator festiwalu, utrzymuje bli˝sze kontakty (Ukraina,
Bia∏oruÊ, S∏owacja), nie zabrak∏o na nim te˝ ulubionych przez Stankiewicza,
cennych nieraz wàtków historycznych (na przyk∏ad muzyki Konstantego
Regameya).

+7. Festiwal Muzyki Polskiej (15–24 lipca)
W stosunku do poprzednich lat udzia∏ muzyki wspó∏czesnej nieco si´ zmniejszy∏,
specjalnoÊcià krakowskiego festiwalu sta∏y si´ rzadko grywane pozycje muzyki
XVIII i XIX wieku, a tak˝e wczeÊniejszej (interesujàcy dobór) – odby∏y si´
na nim tylko dwa koncerty (z dwunastu) z muzykà aktualnie tworzonà:
amerykaƒskiego kwartetu Kronos i duetu TWOgether (m.in. Kulenty, Bargielski,
Nowak), wykonano te˝ kilka utworów z klasyki polskiej wspó∏czesnoÊci
(Górecki, Laks, Palester, Bacewicz).

+
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Sacrum Profanum IX (11–17 wrzeÊnia)
Zasobny i dobrze rozreklamowany krakowski festiwal znajduje du˝y oddêwi´k
w mediach. Poczàwszy od „amerykaƒskiej” edycji w roku 2007 Sacrum Profanum
sta∏ si´ festiwalem muzyki wspó∏czesnej, na którym wykonania utworów
wspó∏czesnych kompozytorów sàsiadujà z koncertami z udzia∏em gwiazd popularnych gatunków muzycznych. Formu∏a programowa w zakresie twórczoÊci zwanej
niekiedy „akademickà” by∏a prosta i doÊç schematyczna – zaprasza si´ najwy˝ej
na Êwiecie notowane zespo∏y specjalizujàce si´ we wspó∏czesnym repertuarze
(ci sami wykonawcy wyst´pujà co roku, chocia˝ do „˝elaznego” zestawu
dochodzà te˝ nowi), których prosi si´ o przygotowanie koncertów monograficznych najwy˝ej notowanych wspó∏czesnych kompozytorów z danego kraju.
Po doÊç „bezkompromisowych” festiwalach w latach 2008–2011 dominujàcy
w roku 2011 przeglàd amerykaƒskiego minimalizmu wytyczy∏ „crossoverowy”
kierunek, w którym festiwal b´dzie zmierzaç w przysz∏ych latach. Wspomniane
ju˝ wspólne przedsi´wzi´cie Pendereckiego/Orkiestry Aukso/Greenwooda/
Aphexa Twina jest pozafestiwalowym produktem Sacrum Profanum, czyli
komercyjnie skutecznej polityki „wiàzanej sprzeda˝y” wspó∏czesnych kompozycji
Program w roku 2011 wzbogacony zosta∏
i produktów kultury masowej.
wàtkiem polskim – w obchody Roku Mi∏osza festiwal w∏àczy∏ si´ projektem
„Made in Poland – Mi∏osz Sounds”, w ramach którego u m∏odych i nieco
starszych polskich kompozytorów (Mykietyn, Zubel, Szmytka, Zych, Gryka)
zamówiono utwory inspirowane poezjà Mi∏osza, wykonane na Sacrum Profanum
przez zagranicznych goÊci (Ensemble Modern, Klangforum Wien, Asko/
Schönberg Ensemble, Alarm Will Sound, Bang On A Can). Udzia∏ m∏odej
krakowskiej grupy perkusyjnej Amadrums (koncert z utworami amerykaƒskich
minimalistów) pozwala∏ w roku 2011 ˝ywiç nadzieje na prze∏amanie dotychczasowej praktyki zapraszania wykonawców.

+

+Warszawska Jesieƒ (16–24 wrzeÊnia)
W roku 2011 na Warszawskiej Jesieni muzyki polskiej by∏o mniej ni˝ zwykle,
byç mo˝e trudno by∏o polskie utwory dopasowaç do obowiàzujàcego w tym
roku tematu „Muzyka spo∏ecznie zaanga˝owana i komentujàca rzeczywistoÊç”.
Wa˝nym polskim wydarzeniem festiwalu by∏o prawykonanie na koncercie
fina∏owym I Symfonii Andrzeja Krzanowskiego przez Orkiestr´ Filharmonii
Narodowej pod dyrekcjà Lucasa Visa, utworu powsta∏ego w roku 1975, oraz
„powrót” wzbudzajàcej mocne kontrowersje Brygady Êmierci Pendereckiego.
Nowà wa˝nà inicjatywà w roku 2011 by∏a Ma∏a Warszawska Jesieƒ odbywajàca
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si´ w czasie „doros∏ej” i skierowana do najm∏odszych s∏uchaczy – wed∏ug
organizatorów „pierwszy festiwal muzyki wspó∏czesnej przygotowany z myÊlà
o m∏odszych odbiorcach”. W programie znalaz∏y si´ koncerty i instalacje
przygotowane przez Jaros∏awa Siwiƒskiego, Micha∏a Moca, Patryka Zakrockiego,
opera radiowa Przygody Sindbada ˚eglarza Tomasza Sikorskiego, a tak˝e
koncert-prezentacja wydanego przez koloƒski zespó∏ „musikFabrik” zbioru
utworów do wykonania równie˝ przez osoby niegrajàce na co dzieƒ na instrumentach (z udzia∏em muzyków zespo∏u i polskich nauczycieli).

+16. Festiwal Muzyki Kompozytorów Polskich (5–8 paêdziernika)
Odbywajàcy si´ w Bielsku-Bia∏ej festiwal poÊwiecony by∏ pami´ci Henryka
Miko∏aja Góreckiego oraz muzyce filmowej (Kilar, Kazanecki,
Jan A.P. Kaczmarek, Henryk Wars).

+Âlàska Trybuna Kompozytorów (paêdziernik–listopad)
Trzy koncerty organizowanej przez ZKP Katowice Trybuny (na przemian
ze Âlàskimi Dniami Muzyki Wspó∏czesnej) poÊwi´cono muzyce Henryka
Miko∏aja Góreckiego.

+¸aƒcuch VIII (23–26 paêdziernika)
Drugi z festiwali upami´tniajàcych Witolda Lutos∏awskiego organizowany jest
w Warszawie przez towarzystwo jego imienia.

+Laboratorium Jeleniogórskie (28–29 listopada)
W programie nowych, cyklicznych w za∏o˝eniu spotkaƒ zainicjowanych przez
grup´ m∏odych muzykologów, humanistów i kompozytorów znalaz∏y si´
dyskusje i koncerty z udzia∏em Wroc∏aw Modern Quartet z utworami m.in.
S∏awomira Kupczaka i Witolda Szalonka.

+10. Festiwal Muzyki Nowej w Bytomiu (8–10 grudnia)
Jubileuszowa edycja festiwalu wiàza∏a si´ z pi´tnastoleciem dzia∏alnoÊci
artystycznej wspó∏gospodarzy festiwalu Orkiestry Muzyki Nowej i Kwartetu
Akademos. W programie, oprócz kompozycji znanych twórców zagranicznych
(Takemitsu, Gubajdulina), znalaz∏y si´ liczne prawykonania oraz wykonania
dobrze ju˝ znanych pozycji wspó∏czesnej muzyki polskiej (Górecki, Szalonek,
Szymaƒski, Mykietyn).

+
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2 . 2 . C y k l e ko n c e r t owe z m u z y k à w s p ó ∏ c z e s n à

+Cykl Filharmonii ¸ódzkiej contem.ucha to jedyny cykl koncertów muzyki
wspó∏czesnej w polskich filharmoniach, przedstawiane sà w nim utwory
twórców zagranicznych i polskich. W cyklu zainaugurowanym w 2008 roku
(Hymnen Stockhausena) wystàpili m.in. Agata Zubel, Kronos Quartet,
Kwartludium, Lutos∏awski Piano Duo i Dominik Po∏oƒski. W programie roku
2011 znalaz∏ si´ koncert niemieckiego zespo∏u fletowego Trio Soli Sono
upami´tniajàcy 10. rocznic´ Êmierci Witolda Szalonka.

+Portrety kompozytorów – na organizowanych w Warszawie przez ZKP
monograficznych koncertach przedstawiono muzyk´ Marcela Chyrzyƒskiego,
Bernadetty Matuszczak, Miko∏aja Góreckiego i Marii Pokrzywiƒskiej.

+Musica Moderna – zainicjowany w ¸odzi przez zmar∏ego w roku 2011
Bronis∏awa Kazimierza Przybylskiego, pomyÊlany jest jako cykl sesji. W roku
2011 odby∏y si´ sesje 58. i 59. z koncertowo-seminaryjnym programem,
w którym wyeksponowany jest dorobek Êrodowiska ∏ódzkiego, lecz program
bynajmniej do niego si´ nie ogranicza.

+Muzyka wspó∏czesna nie gryzie – zainicjowany przez Polskie Wydawnictwo
Muzyczne cykl spotkaƒ raczej ni˝ koncertów odbywajàcy si´ w Warszawie
w Lokalu U˝ytkowym przy ul. Brzozowej rozpoczà∏ si´ od spotkania z twórczoÊcià Krzysztofa Knittla, kolejne spotkania dotyczy∏y muzyki Romualda
Twardowskiego i Aleksandra KoÊciowa.

+
2 . 3 . Re z yd e n c j e ko m p o z y t o r ów

+Nowym i wa˝nym elementem w polskim ˝yciu muzycznym by∏y programy
rezydencji kompozytorów w filharmoniach, które obejmujà wykonania ich
utworów (w tym prawykonania), czasem tak˝e mo˝liwoÊç zaprogramowania
W Filharmonii Narodowej
przez rezydentów koncertów filharmonicznych.
rezydentami byli w sezonie 2010/2011 Pawe∏ Mykietyn (wykonania jego
utworów oraz cykl „Pawe∏ Mykietyn zaprasza”) i w sezonie 2011/2012 Pawe∏
¸ukaszewski (kompozytor ten z powodzeniem szuka swego miejsca poza
oÊrodkami muzyki wspó∏czesnej; o sobie mówi: „Identyfikuj´ si´ w swojej

+
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twórczoÊci z pierwiastkiem religijnym i patriotycznym”), zaÊ w Filharmonii
Krakowskiej – Agata Zubel (2010/2011, 2011/2012 – dwa sezony). W sezonie
2011/2012 Instytut Muzyki i Taƒca zorganizowa∏ pierwszà edycj´ programu
dla m∏odych kompozytorów (do 40. roku ˝ycia), który objà∏ rezydencj´ Macieja
Zieliƒskiego w Polskiej Orkiestrze Radiowej, Przemys∏awa Zycha w Radomskiej
Orkiestrze Kameralnej i Andrzeja Kwieciƒskiego w Filharmonii ¸ódzkiej.
Rozwijanie tych cennych inicjatyw wymaga∏oby pog∏´bienia wspó∏pracy mi´dzy
kompozytorami i orkiestrami (na przyk∏ad w wielu krajach w ramach
programów rezydencji kompozytorzy majà mo˝liwoÊç wypróbowania swych
pomys∏ów z orkiestrà jeszcze w trakcie pisania utworu).

+
3 . T WÓ RC Z O Â å
3.1. Opery

+Za pozytywny nale˝y uznaç fakt, ˝e wa˝ne nowe polskie opery mia∏y swoje
premiery w Operze Ba∏tyckiej i w Teatrze Wielkim w Poznaniu – miejscach
Najwi´ksze chyba
wczeÊniej stroniàcych od wspó∏czesnego repertuaru.
zainteresowanie wzbudzi∏a Madame Curie El˝biety Sikory. Utwór zamieszka∏ej
w Pary˝u gdaƒskiej kompozytorki mia∏ prawykonanie 15 listopada w Pary˝u
w sali UNESCO, a w Operze Ba∏tyckiej pokazany zosta∏ 25 listopada. Spektakl
zyska∏ uznanie nie tylko dzi´ki muzyce Sikory, lecz tak˝e dzi´ki Wojciechowi
Michniewskiemu, który t´ nie∏atwà i nowoczesnà partytur´ przygotowa∏,
wykonujàcej tytu∏owà rol´ Annie Miko∏ajczyk, pomys∏om scenicznym re˝ysera
Marka Weissa oraz chórowi Opery Ba∏tyckiej. Madame Curie wystawiono
w ramach cyklu „Opera Gedaniensis”, w którym Opera Ba∏tycka co dwa lata
zamierza wystawiç nowe dzie∏o powsta∏e na jej zamówienie.

+

+Prawykonanie opery Zygmunta Krauzego Pu∏apka (17 grudnia, Wroc∏aw) by∏o
jednym z wydarzeƒ Roku Ró˝ewicza. Opera do napisanego przez kompozytora
i Grzegorza Jarzyn´ libretta, wyre˝yserowana przez Ewelin´ Pietrowiak,
poÊwi´cona jest biografii Franza Kafki. Osobiste dramaty pisarza powiàzane
zosta∏y za pomocà onirycznych wizji z przeczuwanym przez niego Holokaustem,
w którym zgin´∏y jego trzy siostry. Poprzednia opera Zygmunta Krauzego
Polieukt, napisana na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej, otrzyma∏a
nagrod´ Zwiàzku Krytyków Francuskich za najlepszà kreacj´ sezonu 2011/2012
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(spektakl w re˝yserii Jorge Lavellego wystawiono w Teatrze Capitol w Tuluzie
w listopadzie 2011 roku, wykonawcami byli soliÊci, orkiestra i chór Warszawskiej
Opery Kameralnej pod dyrekcjà Rubena Silvy).

+Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ równie˝ opera Prasquala (czyli Tomasza
Praszcza∏ka) Ofelia, wystawiona po raz pierwszy 26 lutego przez Teatr Wielki
w Poznaniu, która wed∏ug s∏ów kompozytora jest „próbà nowego zdefiniowania
teatru muzycznego, lirycznà operà kameralnà rozpisanà na troje Êpiewaków,
pi´tnastu instrumentalistów i dêwi´ki elektroniczne”. M∏ody (ur. 1981) twórca,
zamieszka∏y obecnie w Kolonii, ma ju˝ w swoim dorobku kilka oper: Esther
(prawykonanie w roku 2006 w Operze Wroc∏awskiej) oraz wystawiane dotychczas
tylko w Niemczech Carp&Bread i Moses muss singen.

+Odnotowanym przez krytyk´ wydarzeniem by∏o te˝ wznowienie przez Oper´
Wroc∏awskà w ramach festiwalu Musica Electronica Nova prezentowanej
ju˝ na Warszawskiej Jesieni i w Lipsku (wersja koncertowa) opery Cezarego
Duchnowskiego Ogród Marty.

+
3 . 2 . P r aw y ko n a n i a i i n n e wa ˝ n i e j s z e w yd a r z e n i a ko n c e r t owe

+SpoÊród dzie∏ polskich kompozytorów, których wykonania w Polsce wzbudzi∏y
szerszy odzew, mo˝na wymieniç traktujàcà o Zag∏adzie VIII Symfoni´ „Sinfonia
da requiem” Krzysztofa Meyera, wykonanà po raz pierwszy 14 stycznia przez
NOSPR pod dyrekcjà Michai∏a Jurowskiego. Szeroko komentowanym wydarzeniem sta∏o si´ prawykonanie (1 lipca w Filharmonii Narodowej) III Symfonii
Paw∏a Mykietyna, napisanej na inauguracj´ polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej. Zamówienia paƒstwowe z wa˝nych okazji (utwór Vivo XXX
powsta∏y w roku 2010 na uczczenie obchodów trzydziestolecia „SolidarnoÊci”
w Gdaƒsku) mogà byç uwa˝ane za miar´ presti˝u kompozytora.

+Wspomniany ju˝ projekt autorstwa Micha∏a Merczyƒskiego, Filipa Berkowicza
i Marka Mosia, zestawiajàcy muzyk´ Krzysztofa Pendereckiego z inspirowanymi
nià utworami Johna Greenwooda oraz jej remiksami w wykonaniu Aphexa
Twina, zorganizowany zosta∏ w ramach Kongresu Kultury podczas Krajowego
Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji. Koncerty – widowiska odby∏y si´
9 i 10 wrzeÊnia w Hali Ludowej we Wroc∏awiu.
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Przypadajàce w 2011 roku 60. urodziny Eugeniusza Knapika uczczone zosta∏y
poÊwi´conym mu festiwalem „W gór´, w cisz´…” (13–16 grudnia, Katowice),
na którym wykonano jego wa˝niejsze utwory.

+
3 . 3 . M ∏ o d z i ko m p o z y t o r z y

+Do listy m∏odych kompozytorów wymienionych we wspomnianym raporcie
Andrzeja Ch∏opeckiego warto dodaç kilka nowych nazwisk twórców, którzy
w roku 2011 wzbudzili swà muzykà szersze zainteresowanie.

+Wojciech Blecharz, urodzony w roku 1981, od roku 2008 przybywa w San
Diego na studiach doktoranckich z kompozycji u Philippe’a Manoury’ego
na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zainteresowany niekonwencjonalnym u˝yciem
instrumentów i elektronikà twórca w roku 2011 na festiwalu Musica
Electronica Nova przedstawi∏ kameralny utwór zatytu∏owany Onym, z u˝yciem
live electronics.

+Jagoda Szmytka, urodzona w roku 1982 wroc∏awska kompozytorka, mieszka
obecnie w Niemczech, gdzie studiowa∏a m.in. u Wolfganga Rihma i Beata
Furrera oraz wspó∏pracowa∏a z oÊrodkiem ZKM w Karlsruhe, gdzie w roku
2011 zrealizowa∏a utwór Watch out! of the box. W swej twórczoÊci ∏àczy elementy
dêwi´kowe, wizualne, tekstowe i inscenizowane jako integralne cz´Êci muzyki.

+Marcin Staƒczyk, urodzony w roku 1977, studiowa∏ w ¸odzi u Zygmunta
Krauzego i w Rzymie u Ivana Fedele, w roku 2011 otrzyma∏ stypendium
im. Witolda Lutos∏awskiego. Jest twórcà zainteresowanym niekonwencjonalnymi
brzmieniami, si´gajàcym do spektralizmu i do estetyki post-noisowej. W roku
2011 przedstawi∏ m.in. utwór Archeopteryx na ¸ódzkich Spotkaniach Baletowych.

+Dla m∏odej muzyki polskiej sporà wartoÊç promocyjnà móg∏ mieç 19. numer
czasopisma „Glissando” wydany w j´zyku niemieckim i w ca∏oÊci poÊwi´cony
m∏odym kompozytorom i wykonawcom, z obszernymi i wnikliwymi tekstami
o nich. Niestety, nie ukaza∏a si´ zapowiedziana wersja angielska, co prawdopodobnie nale˝y t∏umaczyç trudnoÊciami, z jakimi spotyka si´ wydawanie tego
pisma.

+
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4 . NAG R A N I A P ¸Y T OW E W S P Ó ¸ C Z E S N E J
MUZYKI POLSKIEJ

+
Ostatnie lata przynios∏y wyraênà popraw´ w liczbie wydawanych w Polsce p∏yt
z polskà muzykà wspó∏czesnà – dziÊ mo˝na mówiç co najwy˝ej o poszczególnych
brakach w jej p∏ytowej dokumentacji, nie zaÊ o absolutnym braku. Wspomnieç
tak˝e nale˝y o wa˝nych nagraniach muzyki polskiej dokonanych za granicà,
które obj´∏y tak˝e pozycje mniej znane odbiorcom zagranicznym. Sukcesem
by∏o na przyk∏ad wydanie przez Deutsche Grammophon nagranej przez
Krystiana Zimermana i Kaj´ Danczowskà oraz Agat´ Szymczewskà, Ryszarda
Groblewskiego i Rafa∏a Kwiatkowskiego p∏yty z II Sonatà fortepianowà oraz
I i II Kwintetem fortepianowym Gra˝yny Bacewicz, które mocno przyczyni∏o
Nie tak g∏oÊnym,
si´ do popularyzacji twórczoÊci kompozytorki na Êwiecie.
lecz z uwagi na poziom artystyczny wartym odnotowania wydarzeniem by∏a
wydana przez austriackà Channel Records p∏yta z utworami Józefa Kofflera
(Trio smyczkowe, Kantata „Mi∏oÊç”) i Konstantego Regameya (powsta∏y
w czasie wojny Kwintet na klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczel´ i fortepian)
w wykonaniu holenderskiego zespo∏u Ebony Band i sopranistki Barbary
Hannigan – zdaniem Wernera Herbersa, kierownika zespo∏u, nagranie to winno
przyczyniç si´ do uÊwiadomienia szerszym kr´gom odbiorców, ˝e twórczoÊç obu
kompozytorów nale˝y postawiç w jednym rz´dzie z dokonaniami „mniejszych
mistrzów” XX wieku, jak choçby Wolpe, Schulhoff czy Revueltas. W Polsce
i za granicà nie s∏abnie fala zainteresowania twórczoÊcià Mieczys∏awa Weinberga,
która przynios∏a ogromnà liczb´ nagraƒ renomowanych wytwórni, jak Chandos,
CPO, NEOS, Naxos, Toccata Classics, Claves – w roku 2011 dyskografia jego
muzyki wzbogaci∏a si´ o nagrania dokonane m.in. przez Danel Quartet,
Gothenburg Symphony Orchestra, Wiener Symphoniker, Josefa Feigelsona.

+

+W Polsce najpowa˝niejszym wydawcà p∏yt z polskà muzykà wspó∏czesnà jest
wytwórnia DUX – wydawane przez nià p∏yty znajdujà oddêwi´k nie tylko
w Polsce, lecz tak˝e w najwa˝niejszych na Êwiecie czasopismach omawiajàcych
p∏ytowe nowoÊci. W roku 2011 DUX wyda∏ sporo pozycji z polskà muzykà
wspó∏czesnà takich twórców, jak Krzysztof Baculewski, Henryk Miko∏aj
Górecki, Marcin Gumiela, Wojciech Kilar, Eugeniusz Knapik, Hanna Kulenty,
Micha∏ Moc, Piotr Moss, Krzysztof Penderecki, Bronis∏aw Kazimierz Przybylski,
Dariusz Przybylski, Boles∏aw Szabelski, S∏awomir Zamuszko, oraz wykonawców:

28 .

M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA

Krzysztof Kwiatkowski

Kwartludium, Neo Quartet i fletowy duet Flute O’Clock.
We wspó∏pracy
z DUX powsta∏y równie˝ wa˝ne dokumentacje dzia∏alnoÊci Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia dokonane przez za∏o˝onà przez Micha∏a Mendyka
wytwórni´ Bô∏t – w roku 2011 ukaza∏y si´ p∏yty PRES Revisited (utwory
Schaeffera, Rudnika, Pendereckiego, Mazurka), dwup∏ytowy album poÊwi´cony
twórczoÊci Bohdana Mazurka, Zeitkratzer plays PRES (Sikora, Rudnik,
Mazurek, Knittel, Eberhardt) oraz p∏yta z instrumentalnymi „transkrypcjami”
utworów powsta∏ych w Studio, dokonanymi przez niemiecki zespó∏ Zeitkratzer.
Klasyczne pozycje polskiej muzyki wspó∏czesnej obejmuje wydawana przez
Polskie Nagrania seria „Awangarda”. Ukaza∏y si´ w niej dwie p∏yty z muzykà
Krzysztofa Pendereckiego – pierwsza to reedycja Jutrzni w nagraniu Chóru
i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcjà Andrzeja Markowskiego,
druga z niewydanymi wczeÊniej historycznymi nagraniami (Psalmy Dawida,
Strofy, Anaklasis, Wymiary czasu i ciszy, Ofiarom Hiroszimy – Tren,
Wydana przez Polskie Nagrania p∏yta
Polymorphia i Fluorescencje).
z Requiem – Missa pro defunctis Romana Maciejewskiego w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcjà Tadeusza
Struga∏y i Henryka Wojnarowskiego otrzyma∏a w roku 2011 nagrod´ Fryderyk
W tym samym roku do tej
za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej.
nagrody nominowana zosta∏a równie˝ p∏yta z muzykà Rafa∏a Augustyna
w wykonaniu Kwartetu Âlàskiego, Agaty Zubel i Jana Krzeszowca, wydana
przez Accord Music Edition.

++

+

++

++

+
5. RADIO

+W roku 2011 w Programie 2 Polskiego Radia, podobnie jak w latach poprzednich, muzyka wspó∏czesna mia∏a swoje sta∏e miejsca w ramówce i jej udzia∏
w ca∏oÊci programów muzycznych, w stosunku do odpowiednich proporcji
w wielu innych rozg∏oÊniach publicznych w Europie, mo˝na uznaç za niema∏y.
Muzyce wspó∏czesnej poÊwi´cone by∏y dwie audycje w tygodniu („Nokturny”
w poniedzia∏ki i wtorki od godz. 23 do 1 w nocy), które prowadzili Andrzej
Ch∏opecki, Ewa Szczeciƒska i Marek Zwyrzykowski, ponadto czwartkowy
„Nokturn”, w którym dominowa∏a wspó∏czesna muzyka alternatywna.
W nocnych audycjach „Fantazja polska” (po godzinie pierwszej) oko∏o
50 procent stanowi∏a polska muzyka wspó∏czesna. Czwartkowa „Filharmonia

++
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Dwójki” od godz. 19 do 21.30 nadawa∏a koncerty muzyki wspó∏czesnej, cz´sto
z materia∏ów otrzymanych z Europejskiej Unii Radiowej.
Gorzej wyglàda∏a sytuacja pod wzgl´dem innych funkcji pe∏nionych przez
radio publiczne – w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych przeprowadzono reform´
strukturalnà redakcji i przesta∏a istnieç kierowana przez Andrzeja Ch∏opeckiego
redakcja muzyki wspó∏czesnej jako osobny dzia∏, co wp∏yn´∏o na stopniowe
obni˝enie znaczenia muzyki wspó∏czesnej w polityce programowej. Dla porównania: redakcja muzyki ludowej przekszta∏ci∏a si´ wówczas w Centrum Kultury
Ludowej z kierownikiem, osobnà strukturà, du˝à liczbà audycji oraz etatów dla
osób, które zajmujà si´ festiwalem i konkursem muzyki folkowej, wydawaniem
p∏yt z muzykà ludowà; dzia∏ ten otrzymuje dotacje z Ministerstwa Kultury.
Program 2, podobnie jak ca∏e Polskie Radio, od lat znajduje si´ na granicy
wyp∏acalnoÊci – wydaje si´ jednak, ˝e w sytuacji ogólnego niedostatku muzyka
wspó∏czesna jest na szarym koƒcu.

+++++

+

+
Zespo∏y radiowe (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia [NOSPR],
Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra „Amadeus” Agnieszki Duczmal),
w ramach obowiàzkowych nagraƒ wzbogaci∏y dêwi´kowà dokumentacj´ polskiej
muzyki wspó∏czesnej, jednak w stopniu niewystarczajàcym. Zas∏uguje ona
na znacznie wi´ksze zainteresowanie mediów publicznych. To ona w∏aÊnie, a nie
Êwiatowy repertuar romantyczny i klasyczny w wykonaniu radiowych zespo∏ów,
Przez wiele lat
mo˝e staç si´ atutem na rynku mi´dzynarodowym.
nagrania dokonywane przez zespo∏y radiowe by∏y corocznie zg∏aszane do Trybuny
Kompozytorów UNESCO – czuwa∏ nad tym zmar∏y we wrzeÊniu 2012
Andrzej Ch∏opecki. Pozostaje ˝ywiç nadziej´, ˝e ta dobra tradycja b´dzie
jednak kontynuowana.

+++

+
6. MUZYKA POLSKA ZA GRANICÑ

+W roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, nie brak∏o zagranicznych
wykonaƒ muzyki twórców najlepiej z Polskà kojarzonych: Lutos∏awskiego,
Góreckiego, Pendereckiego. Warto zatem zwróciç uwag´ na wydarzenia zwiàzane
z muzykà innych polskich kompozytorów wspó∏czesnych.
Najobszerniejszym zagranicznym przeglàdem nowej muzyki polskiej
by∏ w roku 2011 festiwal Focus w Nowym Jorku (22–28 stycznia), jej wy∏àcznie

+++++

+++
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poÊwi´cony. Inicjatorem przedsi´wzi´cia by∏ Joel Sachs, dobrze znajàcy muzyk´
polskà i utrzymujàcy liczne kontakty z naszym Êrodowiskiem muzycznym
amerykaƒski dyrygent, muzykolog, pianista, pedagog, autor ksià˝ek, animator
nowej muzyki i kreator wydarzeƒ muzycznych. Wspó∏organizatorami by∏y
Instytut Kultury Polskiej i Julliard School of Music. Koncerty odbywa∏y si´
m.in. w Alice Tully Hall, jednej z najbardziej presti˝owych sal koncertowych
Nowego Jorku, wykonawcami byli muzycy amerykaƒscy (Julliard Orchestra,
studenci). Program obejmowa∏ utwory m.in. Lutos∏awskiego (poÊwi´cono mu
koncert monograficzny), Góreckiego, Pendereckiego, Serockiego, Szalonka,
Lasonia, Ptaszyƒskiej, Wieleckiego, Gryki, Zycha. Recenzj´ z wydarzenia
zamieÊci∏ „New York Times”. Za zas∏ugi w propagowaniu muzyki polskiej
Joel Sachs otrzyma∏ Nagrod´ Honorowà ZKP oraz przyznany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medal „Gloria Artis” – Zas∏u˝ony Kulturze.
Mniejszych wydarzeƒ i wykonaƒ pojedynczych utworów da∏oby si´
wymieniç sporo. Zwraca jednak uwag´ ca∏kowita lub niemal ca∏kowita nieobecnoÊç polskiej muzyki na najbardziej presti˝owych festiwalach nowej muzyki
na Êwiecie, jak Festiwal Nowej Muzyki Kameralnej w Witten, Wien Modern,
Na Donaueschinger Musiktage,
Agora w Pary˝u, Ultima w Oslo.
najwa˝niejszym chyba przeglàdzie nowych zjawisk w muzyce, muzyka polska
nie goÊci∏a od czasu, gdy wykonywano tam wczesne utwory Pendereckiego,
na weneckim Biennale di Musica (nazwa mylàca, bo festiwal odbywa si´
co roku) w roku 2011 i w pi´ciu poprzednich latach jedynym twórcà, którego
muzyka znalaz∏a si´ w programie, by∏ Witold Lutos∏awski. Nie wydaje si´,
˝e jedynà przyczynà tej nieobecnoÊci jest brak odpowiedniej promocji ze strony
polskiej, jako ˝e wyst´pujàcy na wymienionych festiwalach zagraniczni muzycy
i zespo∏y nierzadko wykazujà ch´ç poznania polskiej sceny kompozytorskiej
i wykonujà polskie utwory w Polsce na ˝yczenie organizatorów festiwali
(Warszawska Jesieƒ, Sacrum Profanum, Musica Electronica Nova).
Zastanawia choçby dysproporcja mi´dzy ogromnym presti˝em, jakim w Polsce
cieszy si´ twórczoÊç Paw∏a Szymaƒskiego i Paw∏a Mykietyna a nik∏ym zainteresowaniem ich muzykà na Zachodzie, a przecie˝ dobrze wpisuje si´ ona
w orientacj´ estetycznà wielu oÊrodków muzycznych, jak choçby monachijskiej
SpoÊród m∏odszych (poni˝ej
wytwórni p∏ytowej ECM.
40 lat) polskich kompozytorów byç mo˝e najlepiej znanà za granicà postacià jest
Agata Zubel – wszechstronnoÊç jej talentu i szeroki repertuar w zakresie
wspó∏czesnej muzyki wokalnej niewàtpliwie sprzyja uznaniu jej dokonaƒ
równie˝ jako kompozytorki. W roku 2011 Agata Zubel by∏a, obok m.in. Louisa

+++
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Andriessena, kompozytorem-rezydentem festiwalu Other Minds w San Francisco
(3–5 marca), jako kompozytorka i Êpiewaczka wspó∏pracuje m.in. z London
Sinfoniettà (na festiwalu w Huddersfield zespó∏ ten wykona∏ jej Odcienie lodu –
utwór na klarnet, wiolonczel´ i elektronik´, bez g∏osu), Klangforum Wien,
musikFabrik, Seattle Chamber Players, Eigth Blackbird.

+
+

+
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+
Muzyka klasyczna

+
Filhar monie i opery – zmiany

+Do listy polskich filharmonii przyby∏a w 2011 roku jedna. 18 maja odby∏a si´
inauguracja nowej sali, a zarazem instytucji, w Gorzowie Wielkopolskim.
Filharmonia Gorzowska – Centrum Edukacji Artystycznej jako instytucja
kultury zosta∏a utworzona na mocy uchwa∏y Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
i wpisana do rejestru instytucji kulturalnych jeszcze w 2010 roku. To pierwsza
tego typu instytucja w III RP stworzona ca∏kowicie od podstaw. Budynek
o przeszklonej bryle ma ciekawà koncepcj´ architektonicznà, a znakomicie
wyposa˝ona sala koncertowa na 598 miejsc – Êwietnà akustyk´, ponoç jednà
z najlepszych w Polsce. Orkiestr´, z∏o˝onà z muzyków doje˝d˝ajàcych z innych
miast i orkiestr (m.in. z NOSPR), a tak˝e okazjonalnie z innych krajów
(W∏ochy, Niemcy, Afryka Po∏udniowa, Japonia, Korea Po∏udniowa; jako
goÊcinny koncertmistrz wyst´powa∏ dzia∏ajàcy w Deutsche Oper Berlin
Tomasz Tomaszewski), prowadzi∏ jej wspó∏za∏o˝yciel, dyrygent Piotr Borkowski.
Gmach Filharmonii Gorzowskiej nie by∏ w 2011 roku jedynym oddanym
W marcu do nowej siedziby przenieÊli si´ muzycy Filharmonii
do u˝ytku.
Warmiƒsko-Mazurskiej w Olsztynie. Uroczysty koncert inauguracyjny odby∏
si´ 15 wrzeÊnia, ju˝ pod nowà dyrekcjà – 1 lipca w wyniku wygranego konkursu
nowym dyrektorem naczelnym i artystycznym zosta∏ Piotr Su∏kowski. Sala liczy
505 miejsc. Jej otwarcie zbieg∏o si´ z 65-leciem zespo∏u; jubileusz obchodzono
w paêdzierniku. Nowy szef wprowadzi∏ cykl mistrzowskich recitali fortepianowych, muzyk´ jazzowà, spektakle operowe i muzyczne, dni otwarte „Poznaj

+
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swojà Filharmoni´”, a tak˝e transmisje HD live z Metropolitan Opera
w Nowym Jorku (jako druga po ∏ódzkiej filharmonia w Polsce).
Rok 2011 by∏ te˝ ostatnim rokiem budowy nowej siedziby Filharmonii
Âwi´tokrzyskiej (oficjalne otwarcie nastàpi∏o w styczniu 2012 r.).
Filharmonia Zabrzaƒska w nowej siedzibie zainstalowa∏a si´
od po∏owy 2010 roku. Jest to zabytkowy budynek Biblioteki Donnersmarcków;
jego dostosowanie do potrzeb filharmonii by∏o wspó∏finansowane przez UE
Nie zakoƒczy∏a si´ za to rozbudowa
i Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Filharmonii Âlàskiej w Katowicach, która mia∏a zostaç rozliczona z koƒcem
2011 roku, ale prace si´ przeciàgn´∏y. Zespó∏ koncertowa∏ w sali katowickiej
Rozbudowa rozpocz´∏a si´
Akademii Muzycznej lub w koÊcio∏ach.
równie˝ w Filharmonii Opolskiej, ale ponadto nastàpi∏y tam te˝ niemi∏e
perturbacje. Ówczesny dyrektor, dyrygent Bogus∏aw Dawidów, odby∏ z orkiestrà
dwumiesi´czne tournée po Stanach Zjednoczonych, dajàc a˝ 46 koncertów
w 19 stanach, m.in. w Nowym Jorku, Las Vegas, Sacramento, West Palm
Beach. Póêniej jednak, po ostrym konflikcie na tle finansowym (przyczynà
by∏y nadu˝ycia zwiàzane m.in. z tym wyjazdem i wynikajàce stàd zad∏u˝enie
instytucji), w grudniu rozsta∏ si´ z zespo∏em.

+++

++
+++

++

+++

+Zmiana nastàpi∏a równie˝ w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Bia∏ymstoku –
tu przyczynà by∏y starcia personalne mi´dzy cz∏onkami orkiestry a dyrektorem,
dyrygentem Marcinem Na∏´czem-Niesio∏owskim. Konflikt ten zakoƒczy∏ si´
odejÊciem dyrektora w kwietniu. Na jego miejsce zosta∏ powo∏any re˝yser
Roberto Skolmowski, któremu mia∏o ostatecznie przypaÊç w udziale osobiste
oddanie do u˝ytku nowej siedziby instytucji – projektu zainicjowanego przez
Drobna zmiana, ∏agodnie przeprowadzona, nastàpi∏a
poprzednika.
w Filharmonii ¸ódzkiej – od listopada dyrektorem naczelnym zosta∏ Tomasz
B´ben, dotychczasowy dyrektor do spraw rozwoju, a Lech Dzier˝anowski
pozosta∏ na stanowisku dyrektora artystycznego. G∏ównym dyrygentem by∏
W Filharmonii Cz´stochowskiej zaÊ na stanowisko
nadal Daniel Raiskin.
dyrektora naczelnego powróci∏ w listopadzie Ireneusz Kozera, który wczeÊniej
piastowa∏ to stanowisko w latach 1986–1992. Natomiast w Filharmonii
Poznaƒskiej od sezonu 2011/2012 doszed∏ jeszcze jeden g∏ówny dyrygent
Nadal budowa∏a si´ nowa siedziba
goÊcinny, Christopher Hogwood.
Filharmonii Wroc∏awskiej (Narodowe Forum Muzyki).
W grudniu w Katowicach rozpocz´∏a si´ z kolei budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia [NOSPR].

+++

+
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Trwa∏a te˝ modernizacja gmachu Filharmonii Cz´stochowskiej.
Opery w 2011 r. przechodzi∏y mniej perturbacji, tylko w Teatrze Wielkim
w ¸odzi na ten rok przypad∏y du˝e zmiany. Z koƒcem sezonu 2010/2011
rozsta∏ si´ z dyrekcjà Marek Szyjko; zastàpi∏ go Wojciech Nowicki, jednoczeÊnie
dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza. Ten sprowadzi∏ na stanowisko szefa
artystycznego Teatru Wielkiego swojego koleg´ z Teatru im. Jaracza, tak˝e tam
pe∏niàcego t´ funkcj´, re˝ysera Waldemara Zawodziƒskiego, znanego równie˝
jako jeden z najpopularniejszych w Polsce realizatorów operowych. W teatrze
zaczà∏ si´ remont, którego koniec przewidywany jest na wiosn´ 2013 roku;
dzia∏alnoÊç goÊcinna zespo∏u, si∏à rzeczy bardzo ograniczona, przenios∏a si´
oczywiÊcie do Teatru im. Jaracza.

++

+
Repertuary filhar monii i orkiestr

+W filharmoniach, jak zawsze, w wykonywanym repertuarze przewa˝a∏a klasyka
i romantyzm; w bardziej prowincjonalnych du˝y udzia∏ ma te˝ muzyka l˝ejsza,
operetkowa. Im mniejszy oÊrodek, tym mniejsze zró˝nicowanie repertuaru.
Znamienny tu b´dzie przyk∏ad nowej Filharmonii Gorzowskiej, gdzie
repertuar ogranicza∏ si´ do klasyków i opery, ale i tak du˝à cz´Êç dzia∏alnoÊci
stanowi∏y goÊcinne imprezy kabaretowe lub muzyki l˝ejszej („Filharmonia
Polskiej muzyki
dowcipu”, Hanna Banaszak, Majka Je˝owska).
grywa si´ w filharmoniach niewiele, dos∏ownie pojedyncze utwory (wyjàtkiem
jest tu Filharmonia Narodowa oraz festiwale poÊwi´cone muzyce wspó∏czesnej,
jak Forum Lutos∏awskiego czy Âwi´tokrzyskie Dni Muzyki). Rok Mahlera
zosta∏ uczczony z najwi´kszym naciskiem w Filharmonii Krakowskiej, gdzie
dyr. Pawe∏ Przytocki zainicjowa∏ wykonanie wszystkich symfonii, zapraszajàc
równie˝ orkiestry goÊcinne. Pojedyncze dzie∏a by∏y te˝ wykonywane w innych
miejscach kraju. Nie by∏o zwi´kszonej obecnoÊci muzyki Liszta w zwiàzku
z jego rocznicà – tylko pojedyncze koncerty. Ka˝da z polskich filharmonii ma
swojà specyfik´ i polityk´ repertuarowà, zale˝nà z jednej strony od osobowoÊci
kierujàcych, z drugiej od wn´trza, jakim dysponuje (np. w Filharmonii PoznaƒNajbardziej wszechstronny
skiej niemal nie ma koncertów kameralnych).
w 2011 roku by∏ repertuar Filharmonii Narodowej, chocia˝ koncertów
muzyki dawnej, przedklasycznej by∏o zaledwie 3. Kontynuowane by∏y cykle:
„Orkiestry Êwiata” (5), „Wielkie symfonie romantyczne”, „Wielkie symfonie
XX i XXI w.”. Muzyka polska by∏a uwzgl´dniana w programach cz´Êciej ni˝

+++
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w innych filharmoniach; dwa programy by∏y ca∏kowicie polskie: koncert
monograficzny Karola Kurpiƒskiego i uroczysty wieczór poÊwi´cony 110-leciu
filharmonii.
Filharmonia Narodowa goÊci∏a te˝ najwi´cej
koncertów zewn´trznych imprez: Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van
Beethovena, Festiwalu „Chopin i jego Europa”, Warszawskiej Jesieni.
W siedzibie Filharmonii Krakowskiej odbywajà si´ pojedyncze koncerty
festiwalu Misteria Paschalia czy cyklu „Opera rara”. Wi´kszoÊç filharmonii
jednak organizuje w∏asne festiwale, np. wspomniane Forum Lutos∏awskiego czy
Âwi´tokrzyskie Dni Muzyki.
Filharmonia Cz´stochowska ma Festiwal
Wiolinistyczny im. Bronis∏awa Hubermana (wielki skrzypek urodzi∏ si´ w tym
mieÊcie), Filharmonia Pomorska organizuje Bydgoski Festiwal Muzyczny
(w 2011 roku pod has∏em polskiej prezydencji, pod tytu∏em „W ho∏dzie Henrykowi
Miko∏ajowi Góreckiemu”) i Musica Antiqua Europae Orientalis (co trzy lata;
w 2011 roku nie odby∏ si´). ¸ódê ma swój wakacyjny cykl koncertów poza
siedzibà – „Kolory Polski”, a w czerwcu odby∏a si´ kolejna edycja Festiwalu
„Anderszewski i przyjaciele”.
Wratislavia Cantans jest organizowany
obecnie, jak w dawnych czasach, przez Filharmoni´ Wroc∏awskà.

++++
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++
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+Wszechstronny repertuar majà orkiestry radiowe, zw∏aszcza NOSPR oraz
Polska Orkiestra Radiowa, której specyfikà jest wykonywanie (i rejestrowanie)
nieznanych lub zapomnianych dzie∏ muzyki polskiej. W 2011 roku Polska
Orkiestra Radiowa wykona∏a dzie∏a: Franciszka Lessla, Józefa Brzowskiego,
Emila M∏ynarskiego, Czes∏awa Marka, Krzysztofa Baculewskiego, Tadeusza
Majerskiego, Micha∏a Pawe∏ka, Andrzeja Dobrowolskiego, Macieja Zieliƒskiego,
S∏awomira Kupczaka, Krzysztofa Pendereckiego, Zygmunta Stojowskiego,
Feliksa Nowowiejskiego (opera Legenda Ba∏tyku, wykonanie koncertowe),
Ludomira Ró˝yckiego, Stefana Kisielewskiego, Witolda Lutos∏awskiego,
Agaty Zubel, Krzysztofa Meyera. W cyklu przypominania nieznanych oper
na Festiwalu Beethovenowskim Polska Orkiestra Radiowa pod batutà swego
szefa ¸ukasza Borowicza wykona∏a Mari´ Padill´ Donizettiego. Bra∏a te˝ udzia∏
w koncertach muzyki l˝ejszej, np. muzyki filmowej w Sali Kongresowej
czy Jana A.P. Kaczmarka w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Domenà
NOSPR jest przede wszystkim muzyka romantyczna, dwudziestowieczna
i wspó∏czesna; organizuje Festiwal Prawykonaƒ jako biennale (w 2011 roku
odby∏a si´ czwarta edycja).
Orkiestry dzia∏ajàce niezale˝nie, jak
Sinfonia Varsovia czy Aukso, te˝ majà wszechstronny repertuar. Ta pierwsza
organizuje w∏asne festiwale, jak „Sinfonia Varsovia swojemu miastu” czy

+

+++
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Szalone Dni Muzyki, odbywajàce si´ w siedzibie Opery Narodowej (w 2011 roku
pod has∏em „Tytani”, zawierajàce muzyk´ m.in. Brahmsa, Mahlera, Liszta,
Richarda Straussa i Szymanowskiego). W swej siedzibie na Grochowskiej
(zyska∏a w 2011 roku sal´ prób; budowa nowego gmachu odracza si´ na czas
nieokreÊlony) organizuje cykle koncertowe dla mieszkaƒców Grochowa
i warsztaty dla dzieci Labirynt.
Koncerty i zaj´cia edukacyjne to bardzo
wa˝ny element dzia∏alnoÊci naszych instytucji muzycznych, nale˝a∏oby mu si´
osobne opracowanie. Obok koncertów dla dzieci szkolnych i m∏odzie˝y, jakie
sà organizowane w siedzibach tych instytucji oraz poza nimi (np. w szko∏ach),
du˝e powodzenie mia∏y koncerty dla najm∏odszych, w wieku wr´cz ˝∏obkowym,
typu Baby Boom Bum w Filharmonii ¸ódzkiej czy Smykofonie organizowane
przez Fundacj´ „Muzyka jest dla wszystkich”.

++

+
Opery

+Ciekawy by∏ 2011 rok dla Opery Narodowej. Kilka premier efemerycznych,
lecz bardzo interesujàcych i na wysokim poziomie: Trojanie Berlioza przygotowani przez artystów „La Fura dels Baus”, Matsukaze Toshio Hosokawy
w re˝yserii Sashy Waltz, wykonanie koncertowe Roberto Devereux Donizettiego
z myÊlà o Edicie Gruberovej. Pokazano te˝ parokrotnie Króla Rogera
Szymanowskiego w re˝yserii Davida Pountneya (wystawionego wczeÊniej
na festiwalu w Bregencji oraz w Teatro Liceu w Barcelonie), w zwiàzku
z rozpocz´ciem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W repertuarze nale˝y
odnotowaç premiery Turandota Pucciniego w re˝yserii Mariusza Treliƒskiego,
dwa spektakle w re˝yserii Natalii Korczakowskiej – Jakob Lenz Wolfganga
Rihma oraz Halk´ Moniuszki (pod batutà Marca Minkowskiego), a z premier
baletowych wyjàtkowe przedsi´wzi´cie, czyli trzykrotne w ciàgu jednego
wieczoru wystawienie Âwi´ta wiosny Strawiƒskiego w trzech ró˝nych choreografiach (w tym odtworzonej premierowej Wac∏awa Ni˝yƒskiego, a tak˝e
Maurice’a Béjarta) oraz nowe wystawienie Dziadka do orzechów Czajkowskiego.
Specjalnie na wyst´py Mariusza Kwietnia zosta∏ wznowiony
Don Giovanni w re˝yserii Mariusza Treliƒskiego. Na zakoƒczenie sezonu
og∏oszono, ˝e nowym szefem muzycznym Opery zostaje Carlo Montanaro,
który prowadzi∏ premier´ Turandota.
W Operze Wroc∏awskiej
najwa˝niejszymi wydarzeniami by∏y premiery Giovanny d’Arco Verdiego
(re˝. Natascha Ursuliak), Parsifala Wagnera (re˝. Georg Rootering) oraz
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prapremiera Pu∏apki Zygmunta Krauzego, napisanej z okazji Roku Tadeusza
Ró˝ewicza (re˝. Ewelina Pietrowiak). Zaadaptowano te˝ na t´ scen´ znanà
z Warszawy realizacj´ Don Giovanniego Treliƒskiego.
W poznaƒskim Teatrze Wielkim ówczesny dyrektor Micha∏
Znaniecki og∏osi∏ rok 2011 Rokiem Kobiet. Stosownie do tego zaplanowa∏
premiery: od Marii Stuardy Donizettiego poprzez prapremier´ Ophelii
Prasquala (Tomasza Praszcza∏ka) po Lady Makbet mceƒskiego powiatu
Szostakowicza. W ∏ódzkim Teatrze Wielkim przed remontem odby∏a si´
podwójna premiera: Dydony i Eneasza Henry’ego Purcella oraz Zamku
Sinobrodego Béli Bartóka.
W Krakowie najwa˝niejszymi premierami by∏y Traviata w re˝yserii
Krzysztofa Nazara oraz Halka w re˝yserii Waldemara Zawodziƒskiego (w roli
Janusza mia∏ wystàpiç Mariusz Kwiecieƒ, ale odwo∏a∏ wyst´py z powodu
choroby). Równie˝ w Operze Ba∏tyckiej wystawiono Traviat´, a ponadto
odby∏y si´ premiery Salome Richarda Straussa (re˝. Marek Weiss) oraz kilku
spektakli Ba∏tyckiego Teatru Taƒca: Sen z muzykà Arvö Parta, Âwi´to wiosny
Strawiƒskiego, Kopciuszek Prokofiewa.
Najwa˝niejsze jednak dla teatru
(i nie tylko) wydarzenie odby∏o si´ poza siedzibà teatru. 15 listopada zespó∏
Opery Ba∏tyckiej wystàpi∏ w Pary˝u w siedzibie UNESCO, by przedstawiç tam
prapremier´ nowej opery El˝biety Sikory Madame Curie, napisanej z okazji
Roku Marii Sk∏odowskiej-Curie.
Nie by∏y to jedyne wystawienia polskiej twórczoÊci operowej
za granicà. W Tuluzie wystawiono Polieukta Zygmunta Krauzego (spektakl
ten, który re˝yserowa∏ Jorge Lavelli, potem zosta∏ nagrodzony), a na festiwalu
operowym w Wexford w Irlandii, poÊwi´conym operom zapomnianym, Mari´
Romana Statkowskiego w re˝yserii Michaela Gielety, z miejscowym zespo∏em
pod batutà Tomasza Tokarczyka.
Polskie teatry operowe równie˝ majà
swoje festiwale, z których najwa˝niejszy jest Bydgoski Festiwal Operowy.
Odby∏y si´ te˝ poznaƒskie Dni Verdiego, Festiwal Opery Wspó∏czesnej
we Wroc∏awiu oraz Festiwal Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej.
Ta ostatnia instytucja rozpocz´∏a równie˝ w 2011 roku obchody pó∏wiecza
istnienia – z tej okazji odby∏ si´ Festiwal Oper Kameralnych XX i XXI w.
Rozpoczà∏ si´ we wrzeÊniu spektaklem premierowym La Voix Humaine
Francisa Poulenca (z Olgà Pasiecznik w roli g∏ównej), a w jego ramach w 2011
roku przedstawiono jeszcze wznowienia Quo vadis i Prometeusza Bernadetty
Matuszczak oraz The Burning Fiery Furnace Benjamina Brittena (kolejne
spektakle festiwalu odby∏y si´ ju˝ w 2012 roku).
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Najwa˝niejsz e festiwale

+Z wielkich festiwali najciekawiej zaprezentowa∏ si´ Chopin i jego Europa
organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego program,
mimo obstrukcji ze strony ówczesnego dyrektora naczelnego, uda∏o si´
skonstruowaç atrakcyjnie. Pojawi∏o si´ wiele wielkich osobowoÊci Êwiata
pianistycznego, m.in. Elisabeth Leonskaja, Dina Yoffe, Lilya Zilberstein,
Ingrid Fliter, Plamena Mangova, Alexander Lonquich, Alexei Lubimov,
Nelson Goerner.
Wielkim wydarzeniem by∏o wykonanie Kwintetu Juliusza
Zar´bskiego przez Marth´ Argerich z m∏odymi polskimi muzykami. Wystàpi∏o
te˝ kilka osobowoÊci z Konkursu Chopinowskiego 2010: zwyci´˝czyni Yulianna
Avdeeva, Daniil Trifonov, Evgeni Bozhanov, Fran˜ois Dumont, Leonora
Armellini i Irene Veneziano. WÊród orkiestr znalaz∏y si´: Rosyjska Orkiestra
Narodowa, Sinfonia Varsovia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Wroc∏awskiej. Jak zawsze, wyraêny by∏ nurt wykonawstwa historycznego.
Orchestre des Champs-Elysées pod dyrekcjà Philippe’a Herreweghe’a
obok utworów Brahmsa wykona∏a Step Zygmunta Noskowskiego, z Orkiestrà
Wieku OÊwiecenia Avdeeva wykona∏a oba koncerty Chopina. Z muzyki polskiej,
oczywiÊcie poza licznymi dzie∏ami Chopina, wykonano Koncert fortepianowy
Ignacego Jana Paderewskiego, pieÊni Stanis∏awa Moniuszki, Kwartet fortepianowy
d-moll Noskowskiego, Oktet fortepianowy d-moll oraz Koncert fortepianowy
E-dur Józefa Krogulskiego, Sekstet Krzysztofa Pendereckiego, Variations
de bravoure na skrzypce i orkiestr´ Karola Lipiƒskiego.
Jak na festiwal
g∏ównie pianistyczny przysta∏o, szeroko uczczono rocznic´ zaprzyjaênionego
z Chopinem Liszta (Concerto pathétique na dwa fortepiany, poematy symfoniczne Hérolde fun¯bre i Orfeusz, oba koncerty fortepianowe, Rapsodia
hiszpaƒska, utwory fortepianowe, Symfonia faustowska i wreszcie Via crucis),
ale nie zabrak∏o te˝ zrekonstruowanej X Symfonii Mahlera.

+

++

++

++
+Rocznice Mahlera i Liszta zosta∏y szeroko uczczone na jubileuszowym

15. Festiwalu Beethovenowskim: na koncercie inauguracyjnym zabrzmia∏a
II Symfonia „Zmartwychwstanie”, na kolejnych – Adagio z X Symfonii,
Des Knaben Wunderhorn oraz pieÊni Almy Mahler; Liszt zosta∏ uczczony
wykonaniem poematu symfonicznego Hamlet, fortepianowej Sonaty h-moll
oraz Symfonià faustowskà. W programie znalaz∏y si´ te˝ utwory Beethovena,
Richarda Straussa, wykonano obie pasje Bacha oraz Pasj´ wg Êw. ¸ukasza
Pendereckiego. Poza polskimi zespo∏ami (Filharmonia Narodowa, NOSPR,
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Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Sinfonietta Cracovia, Wroc∏awska
Orkiestra Barokowa) wystàpi∏y zagraniczne (Württembergische Philharmonie,
Dresdner Philharmonie, Lahti Symphony Orchestra, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Elbipolis Barockorchestrer Hamburg).
Festiwal Wratislavia Cantans, wcià˝ jeszcze pod dyrekcjà
artystycznà Paula McCreesha (by∏a to przedostatnia przygotowana przezeƒ
edycja), odbywa∏ si´ podczas trzech weekendów wrzeÊnia, a jego repertuar
rozciàga∏ si´ pomi´dzy Êredniowieczem a wspó∏czesnoÊcià. Jednym z wàtków
by∏ temat przemijania, w którym obok Êredniowiecznych pieÊni w wykonaniu
Gabrieli Consort znalaz∏a si´ VIII Symfonia „PieÊni przemijania” Krzysztofa
Pendereckiego oraz Symfonia pieÊni ˝a∏osnych zmar∏ego w poprzednim roku
Henryka Miko∏aja Góreckiego. Odby∏a si´ te˝ seria recitali wybitnych solistów,
jak Rachel Podger, Pieter Wispelwey, Nicholas Daniel, Gustav Leonhardt,
Henning Kraggerud.
W ostatni weekend w ramach wyst´pu zespo∏u
Camerata Silesia prawykonanie swe mia∏ utwór Paw∏a Szymaƒskiego Phylakterion,
a festiwal zakoƒczono Eliaszem Mendelssohna w wykonaniu po∏àczonych si∏
polsko-brytyjskich pod dyrekcjà McCreesha.

++++

++

+ ++ +
+Festiwal Muzyki Polskiej, który do tej pory odbywa∏ si´ w okolicach

listopadowego Êwi´ta narodowego, w 2011 roku po raz pierwszy odby∏ si´ latem
(15–23 lipca). Wykonano na nim kompozycje Gra˝yny Bacewicz, Romana
Palestra, Karola Lipiƒskiego, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego,
Juliusza Zar´bskiego, Karola Szymanowskiego, Zbigniewa Bargielskiego,
Dariusza Przybylskiego, Miko∏aja Majkusiaka, Aleksandra Nowaka, Rafa∏a
Janiaka, Hanny Kulenty, Zygmunta Noskowskiego, Szymona Laksa, Franciszka
Brzeziƒskiego, Józefa Nowakowskiego, Józefa Elsnera, Karola Kurpiƒskiego;
szczególnymi wydarzeniami by∏y wykonania utworów ksi´cia Józefa Micha∏a
Ksawerego Poniatowskiego (Missa in F oraz opera Pierre de Medicis), a tak˝e
wyst´p Kronos Quartet, który wykona∏ m.in. kompozycje Olgi Hans i Hanny
Kulenty.
O pozosta∏ych wa˝nych festiwalach wi´cej w rozdzia∏ach
poÊwi´conych muzyce dawnej i wspó∏czesnej.
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Pre zydencja

+Z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, której poczàtek przypad∏
w po∏owie 2011 roku, najwa˝niejszà inicjatywà by∏o powo∏anie przez Instytut
Adama Mickiewicza nowego zespo∏u – Mi´dzynarodowej Orkiestry M∏odzie˝owej
I, Culture Orchestra, w sk∏ad której wesz∏o 104 m∏odych muzyków z krajów
Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejd˝anu, Bia∏orusi, Gruzji, Mo∏dawii
i Ukrainy) i oczywiÊcie z Polski, wy∏onionych w przes∏uchaniach. Po warsztatach
w Gdaƒsku pod kierownictwem wybitnych muzyków orkiestrowych (London
Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra,
City of Birmingham Symphony Orchestra i Opéra de Lyon) ruszyli pod koniec
sierpnia w tras´, na której znalaz∏y si´: Gdaƒsk (Filharmonia Ba∏tycka), Kraków
(Filharmonia Krakowska), Sztokholm (Berwaldhallen), Lublin (Filharmonia
Lubelska), Kijów (Opera Narodowa), Berlin (Filharmonia Berliƒska), Bruksela
(Palais des Beaux-Arts), Londyn (Royal Festival Hall), Madryt (Teatro Real)
i w koƒcu Warszawa (Filharmonia Narodowa). Koncertami dyrygowa∏ Sir
Neville Marriner oraz Pawe∏ Kotla. W programach znalaz∏y si´ utwory Karola
Szymanowskiego (I Koncert skrzypcowy gra∏y Arabella Steinbacher lub Alena
Baeva), Piotra Czajkowskiego, Sergiusza Prokofiewa i Dymitra Szostakowicza.

+Krajowe projekty prezydencyjne le˝a∏y w gestii Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Pierwszym by∏o zamówienie nowego utworu symfonicznego u Paw∏a
Mykietyna – prawykonanie III Symfonii odby∏o si´ na inauguracj´ prezydencji
w Filharmonii Narodowej, a par´ dni póêniej w tym samym miejscu odby∏o si´
prawykonanie zamówionego przez Instytut Adama Mickiewicza Koncertu
Jankiela Jana A.P. Kaczmarka.
Najwa˝niejszy jednak projekt
wiàza∏ si´ z wrzeÊniowym Mi´dzynarodowym Kongresem Kultury
we Wroc∏awiu. W tamtejszej monumentalnej Hali Stulecia odby∏y si´ dwa
koncerty – ∏àczàcy muzyk´ Krzysztofa Pendereckiego z lat 60. (Polymorphia,
Anaklasis, Kanon) z twórczoÊcià Jonny’ego Greenwooda (gitarzysty zespo∏u
Radiohead i kompozytora muzyki filmowej) oraz Aphexa Twina. Pierwsze
z tych po∏àczeƒ doczeka∏o si´ wydania p∏ytowego (wyd. Nonesuch) oraz dalszych
wykonaƒ.
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Konkursy instrumentalne

+Najwa˝niejszy w 2011 roku by∏ Mi´dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Wygra∏a go Koreanka Soyoung
Yoon. Niestety, nikomu z polskiej ekipy nie uda∏o si´ zdobyç ˝adnej z nagród.
Tylko Maria W∏oszczowska otrzyma∏a nagrod´ specjalnà Maxima Vengerova.
W kolejnej edycji Mi´dzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego
im. Witolda Lutos∏awskiego dwa pierwsze miejsca zdobyli Polacy: Tomasz
Daroch (I nagroda) i Magdalena Bojanowicz (II nagroda). Oboje otrzymali te˝
nagrody specjalne.

++
+
+
+
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Dorota Koziƒska

Muzyka dawna

+Ârodowisko polskiej muzyki dawnej, po pierwszym zach∏yÊni´ciu si´ Êwiatem
dêwi´kowym dawnych epok, wcià˝ nie mo˝e znaleêç godnego miejsca w tak
zwanym mainstreamie wykonawczym.
Stosunkowo najlepiej radzà sobie
soliÊci i orkiestry zajmujàce si´ muzykà barokowà, coraz cz´Êciej korzystajàc
z doÊwiadczeƒ nabytych za granicà i podejmujàc wspólne inicjatywy z uznanymi,
niejednokrotnie wybitnymi przedstawicielami wykonawstwa historycznego
na Êwiecie. Zmierzcha nurt rekonstrukcji i odtwarzania praktyk z epok
wczeÊniejszych – wàskie grono entuzjastów repertuaru Êredniowiecznego
i renesansowego wybiera karier´ poza krajem lub w∏àcza si´ w szereg przedsi´wzi´ç z pogranicza, anga˝ujàc si´ w dzia∏ania wykraczajàce poza standardowe
ramy stylów – projekty world music, muzyk´ teatralnà, wspó∏prac´ z muzykami
popowymi.
Przyczyny tego niepokojàcego zjawiska sà ró˝norakie –
od uwarunkowaƒ natury ekonomicznej (brak zainteresowania utrzymywaniem
sta∏ych zespo∏ów muzyki dawnej), poprzez skàpoÊç i utrudniony dost´p do
materia∏ów êród∏owych, skoƒczywszy na niedostatecznym przygotowaniu kadry
i u∏omnoÊci programów dydaktycznych w wy˝szych uczelniach artystycznych.
Traktowanie muzyki Êredniowiecznej i renesansowej w kategoriach folkloru
w historycznym kostiumie zaczyna zbieraç smutne ˝niwo – pó∏amatorskie
produkcje niektórych zespo∏ów dzieli ju˝ przepaÊç od dokonaƒ muzyków
zachodnich, prowadzàcych ˝mudne badania r´kopiÊmienne, ikonograficzne
i archiwalne w Êcis∏ej wspó∏pracy z instytucjami naukowymi i wydawniczymi
na ca∏ym Êwiecie.
Dodatkowym zagro˝eniem dla tej sfery wykonawstwa
jest utrata przychylnoÊci m∏odego s∏uchacza, którego interesuje nie tyle
ocalenie dawnego materia∏u, co nowe sposoby na powiàzanie przesz∏oÊci z dniem
dzisiejszym.
Jeszcze wi´cej obaw wzbudza ca∏kowity brak
dawnych oper na deskach teatrów muzycznych. Pojedyncze inicjatywy
w rodzaju krakowskiego cyklu „Opera rara” nie sà w stanie zape∏niç pustki
repertuarowej na polskich scenach – wykonawstwo tej formy z poszanowaniem
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praktyk epoki wymaga utrzymania sta∏ego zespo∏u doskonale wykwalifikowanych muzyków. Dotyczy to zresztà nie tylko opery barokowej i klasycznej,
ale te˝ dzie∏ póêniejszych. Rekonstrukcja kszta∏tu dêwi´kowego oper – tak˝e
romantycznych, neoromantycznych i modernistycznych – jest na Zachodzie
normà od kilkudziesi´ciu lat. JeÊli zrezygnujemy z prób dorównania standardom
Êwiatowym, w dziedzinie teatru muzycznego zostaniemy prowincjà na d∏ugie
lata.
Dyskusja na temat miejsca muzyki dawnej w polskiej kulturze
wcià˝ si´ poszerza, mi´dzy innymi dlatego, ˝e nurt wykonawstwa historycznego
obejmuje coraz rozleglejszy repertuar. To, co na Êwiecie uchodzi za w pe∏ni
uprawnionà praktyk´ rekonstrukcji utworu w jego kszta∏cie pierwotnym,
w Polsce bywa nazywane „zaw∏aszczaniem rynku muzycznego” w imi´ „wàtpliwej poprawnoÊci historycznej”.
Urzàdzanie recitali z muzykà romantycznà
na dawnych fortepianach wcià˝ bywa interpretowane jako ∏agodne dziwactwo
zwolenników „autentyzmu”. Argumenty nielicznych znawców przedmiotu,
˝e wykonawstwo zgodne z praktykà epoki pozwala odkryç nieznane walory
dzie∏a, wcià˝ jeszcze ust´pujà pod naporem or´downików tezy, ˝e g∏ównym
celem artysty powinna byç dà˝noÊç do doskona∏oÊci brzmieniowej, uwarunkowanej post´pem technicznym w konstrukcji instrumentów.
Nie oznacza
to jednak, ˝e w minionym roku oby∏o si´ bez inicjatyw i wydarzeƒ artystycznych
du˝ego kalibru. Warto jednak pami´taç, ˝e niektóre przebieg∏y w atmosferze
ostrego sporu, inne zlekcewa˝ono, jeszcze inne doczeka∏y si´ nierzetelnych
bàdê zdawkowych omówieƒ w mediach.

+++

+
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+Rok 2011 rozpoczà∏ si´ kontrowersjami wokó∏ zmiany statusu zas∏u˝onej Capelli
Cracoviensis, którà Jan Tomasz Adamus, prowadzàcy zespó∏ od 2008 roku,
konsekwentnie przekszta∏ci∏ w zespó∏ wykonujàcy muzyk´ dawnà na instrumentach historycznych. Inicjatywy zaakceptowane przez finansujàce zespó∏ w∏adze
miejskie – przes∏uchania muzyków, zwolnienia cz´Êci grupy d´tej oraz lekcje
u specjalistów z Zachodu – spotka∏y si´ z ostrym sprzeciwem cz´Êci Êrodowiska
krakowskiego, argumentujàcego, ˝e dokonuje si´ zamachu na czterdziestoletnià
tradycj´ orkiestry Stanis∏awa Ga∏oƒskiego. Na szcz´Êcie zrealizowane w 2011 roku
przedsi´wzi´cia w pe∏ni potwierdzi∏y s∏usznoÊç zamys∏u Adamusa i wynios∏y
Capell´ na poziom jednej z najbardziej dynamicznych i kreatywnych „filharmonii”
muzyki dawnej w Europie. W programie znalaz∏y si´ mi´dzy innymi Wesele
Figara Mozarta w re˝yserii Jana Peszka i Cezarego Tomaszewskiego (w ramach
cyklu „CC Opera House”), oratoria Teodora i Debora Händla, Twory
Prometeusza i Missa solemnis Beethovena, Msza c-moll i Requiem Mozarta,
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Msza Nelsoƒska Haydna (w ramach „Cracovia Sacra”), Alcina Händla („Opera
rara”, we wspó∏pracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym), wersje koncertowe
Orfeusza i Eurydyki Glucka i Tamerlana Händla oraz kilka koncertów
muzyki renesansowej, barokowej i wspó∏czesnej w wykonaniu goÊci Capelli
z kraju i zagranicy.

+Obiecujàcy festiwal Mazovia Goes Baroque, wspó∏organizowany przez
Mazowieckie Centrum Kultury i Program 2 Polskiego Radia, mia∏ w 2011 roku
a˝ cztery ods∏ony. Pierwsza, z udzia∏em francuskiego zespo∏u Les Musiciens
de Saint-Julien pod dyrekcjà Françoisa Lazarevitcha (26–27 lutego), niestety
utrwali∏a stereotyp wykonawcy muzyki dawnej jako zr´cznego improwizatora
poruszajàcego si´ na obrze˝ach folku i muzyki pop. Znacznie ciekawsza by∏a
listopadowa edycja czwarta, w której wystàpi∏ mi´dzy innymi Hidemi Suzuki
z zespo∏em Orchestra Libera Classica (utwory Haydna i Mozarta). Impreza
przybra∏a modnà ostatnio postaç festiwalu „w´drujàcego” i mocno rozciàgni´tego
w czasie – godnà polecenia w kraju, gdzie coraz trudniej pozyskaç fundusze
na spójny przeglàd technik i stylów wykonawczych.
Na krakowskim
festiwalu Misteria Paschalia (18–25 kwietnia) po raz pierwszy od 2006 roku
pojawi∏ si´ zespó∏ za∏o˝ony przez muzyka z Polski – lutnista Micha∏ Gondko
prowadzi ansambl La Morra wraz z w∏oskà klawesynistkà Corinà Marti, w sk∏adzie
znajdujà si´ absolwenci Schola Cantorum Basiliensis. To dobry prognostyk
na przysz∏oÊç tej imprezy, choç koncert utworów kapeli papie˝a Leona X odby∏
si´ poza nurtem g∏ównym, na „wieczorze debiutów”.
NieobecnoÊç polskich
artystów (zw∏aszcza tych poszukujàcych, pog∏´biajàcych swà wiedz´ na renomowanych uczelniach za granicà) na presti˝owych festiwalach muzyki dawnej
jest niedopuszczalna, tym bardziej ˝e ich organizatorzy uk∏adajà programy
„gwiazdorskie”, nie dajàc s∏uchaczom okazji do zapoznania si´ z najnowszymi
tendencjami w wykonawstwie historycznym.
Zwinà∏ jakby skrzyd∏a
„latajàcy” festiwal Muzyka Dawna – Persona Grata, organizowany przez
Fundacj´ Muzyki Dawnej „Canor” i Cezarego Zycha. W tym roku ograniczy∏
si´ do trzech koncertów z muzykà Telemanna w wykonaniu Arte dei Suonatori
(Kliczków, Pu∏awy, Warszawa, 18–21 maja). Zych skupi∏ wi´cej uwagi na drugiej
ze swoich inicjatyw, sierpniowej Muzyce w Raju (czyli w Parady˝u, zespole
poklasztornym w GoÊcikowie ko∏o Âwiebodzina), gdzie po raz pierwszy
poznaƒskà orkiestr´ zastàpi∏ mi´dzynarodowy zespó∏ Les Ambassadeurs,
kierowany przez francuskiego flecist´ Alexisa Kossenk´. W programie imprezy
pojawi∏a si´ muzyka klasyczna i romantyczna – zgodnie z nowymi standardami
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pojmowania wykonawstwa historycznego.
Cieszy systematyczny
wzrost poziomu sierpniowego festiwalu PieÊƒ Naszych Korzeni w Jaros∏awiu,
od 2006 roku prowadzonego przez Macieja Kaziƒskiego, który konsekwentnie
trzyma si´ formu∏y opartej na równowadze kontrastów: sacrum i profanum,
przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci, swojskoÊci i obcoÊci.
Jednym z ciekawszych
wydarzeƒ w tym roku by∏ koncert pieÊni pokutnych i pasyjnych w wykonaniu
Monodii Polskiej pod kierunkiem Adama Struga – to frapujàce zjawisko
na naszej mapie muzyki dawnej, zespó∏ wokalny, który umiej´tnie wykorzystuje
tradycj´ ustnà i badania terenowe w pracy nad strojem i emisjà.

+++

+

+Warto obserwowaç Actus Humanus, nowy festiwal Filipa Berkowicza w
Gdaƒsku (14–18 grudnia), na razie powtarzajàcy formu∏´ krakowskich
Misteria Paschalia, czyli imprez´ z udzia∏em sprawdzonych gwiazd Êwiatowego
wykonawstwa. Miejmy nadziej´, ˝e w przysz∏ych latach stanie si´ równie˝ arenà
najciekawszych propozycji polskich artystów.
Nie sposób przeceniç
sukcesów Wroc∏awskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcjà Jaros∏awa Thiela,
jedynego zespo∏u filharmonicznego grajàcego na instrumentach historycznych.
Jej p∏yta z symfoniami czeskich klasyków zdoby∏a nagrod´ Fryderyk 2011
w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Warto te˝ wspomnieç o nominacji
Agnieszki Budziƒskiej-Bennett, cz∏onkini kadry badawczej Schola Cantorum
Basiliensis i szefowej zespo∏u muzyki Êredniowiecznej Peregrina, do presti˝owego Paszportu „Polityki” za znakomite p∏yty Crux i Sacer nidus.

++

++
+Niestety, rok 2011 okaza∏ si´ ostatnim rokiem wzgl´dnej prosperity Warszaw-

skiej Opery Kameralnej, która obchodzi∏a w∏aÊnie pi´çdziesi´ciolecie istnienia.
Teatr – za∏o˝ony i od 1961 roku prowadzony przez Stefana Sutkowskiego, kojarzony przez melomanów przede wszystkim z Festiwalem Mozartowskim oraz
inscenizacjami oper barokowych i klasycystycznych – postanowi∏ uczciç swój
jubileusz Festiwalem Oper Kameralnych XX i XXI Wieku. Zmniejszenie
dotacji przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na poczàtku 2012 roku
zmusi∏o WOK do okrojenia nawet tej imprezy. Znaczàcemu zmniejszeniu uleg∏a
te˝ dotacja MKiDN na Festiwal Mozartowski.
Bez wzgl´du na dalszy
rozwój sytuacji, zaprzepaszczenie dorobku jedynej polskiej sceny, która
próbowa∏a wystawiaç dawne opery w zgodzie z regu∏ami wykonawstwa historycznego i s∏u˝y∏a jako swoisty poligon szkoleniowy dla zainteresowanych
tà dziedzinà Êpiewaków, wydaje si´ decyzjà szkodliwà i mocno nieprzemyÊlanà.

++

+
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Jak widaç z powy˝szego zestawienia, polskie wykonawstwo historyczne skupia
si´ wcià˝ wokó∏ przeglàdów festiwalowych, w wi´kszoÊci organizowanych przez
prawdziwych zapaleƒców, borykajàcych si´ z mnóstwem k∏opotów natury
logistycznej i finansowej. Artystom trudno si´ zakotwiczyç w g∏ównym nurcie
koncertowym, a „oswojone” ju˝ miejsca znajdujà si´ cz´sto z dala od du˝ych
oÊrodków kultury, co ogranicza ich dost´pnoÊç dla szerszej publicznoÊci.
„OdÊwi´tnoÊç” tych wydarzeƒ utrudnia uplasowanie wykonawstwa historycznego w szerszym kontekÊcie artystycznym, spycha wykonawców na margines polskiego ˝ycia muzycznego. Wiele koncertów odbywa si´ w miejscach
nieprzystosowanych do odbioru muzyki granej na instrumentach dawnych –
w filharmoniach, nowoczesnych salach koncertowych, aulach uczelnianych.

+Po cz´Êci ma to zwiàzek z systematycznym rugowaniem muzyki z wn´trz koÊcielnych, co w przypadku muzyki dawnej cz´sto zabija jej istot´. Palàcà kwestià sà
trudnoÊci z pozyskiwaniem funduszy, zw∏aszcza na dzia∏alnoÊç bie˝àcà ma∏ych
zespo∏ów, niezwiàzanych z ˝adnà fundacjà bàdê instytucjà kultury. Rzetelne
wykonawstwo historyczne wymaga ogromnych nak∏adów na prowadzenie badaƒ
êród∏owych, zakup kopii instrumentów, udzia∏ w kursach mistrzowskich,
szkolenia z dziedzin pokrewnych – nie sposób ujàç tych kosztów we wnioskach
o dotacje celowe na realizacj´ konkretnych przedsi´wzi´ç. ˚eby ograniczyç
odp∏yw najzdolniejszych muzyków na Zachód, trzeba zreformowaç programy
dydaktyczne uczelni artystycznych i stworzyç interdyscyplinarne szko∏y wykonawstwa historycznego w Êcis∏ej wspó∏pracy z muzykologami, historykami,
specjalistami ikonografii, budowniczymi instrumentów itd.
Dotyczy to zw∏aszcza wykonawstwa muzyki przedbarokowej, przedmiotu
szczególnie zaniedbanego w polskim szkolnictwie wy˝szym. Nieliczne kursy,
w tym najbardziej godna polecenia Mi´dzynarodowa Letnia Szko∏a Muzyki
Dawnej w Lidzbarku Warmiƒskim, nie zastàpià spójnych programów uczelnianych. Przede wszystkim zaÊ trzeba zmieniç sposób myÊlenia o wykonawstwie
historycznym ? uÊwiadomiç s∏uchaczom, ˝e nie jest ono przejÊciowà modà, lecz
niezbywalnym elementem wspó∏czesnego ˝ycia koncertowego; Êledziç na bie˝àco
nurty w muzykologii Êwiatowej; rzetelnie oceniaç wyst´py polskich muzyków,
promowaç najzdolniejszych, zapobiegaç zacieraniu granic mi´dzy artyzmem
a kiczem.
To ju˝ zadanie dla krytyków, którzy coraz mniej ch´tnie
piszà o muzyce dawnej, zra˝eni koniecznoÊcià nieustannego szlifowania warsztatu
w tej wyjàtkowo kapryÊnej dyscyplinie.

+++
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Muzyka tradycyjna

+W czasie ponaddwudziestoletniego istnienia ruchu wskrzeszajàcego w Polsce
zainteresowanie muzykà tradycyjnà byliÊmy Êwiadkami wielu toczàcych si´
dyskusji. Ka˝de z rozwijajàcych si´ Êrodowisk stara∏o si´ dopracowaç odr´bnej,
w∏asnej filozofii, a czasem i ideologii dotyczàcej wizji rekonstruowania tej
muzyki, a nawet sensu jej wykonywania. Wszelkie te zjawiska zosta∏y znakomicie
opisane przez Mari´ Baliszewskà i Remigiusza Mazura-Hanaja w Raporcie
o stanie muzyki polskiej z 2011 roku. Pokolenie, które wyros∏o na glebie
stworzonej przez prekursorów opisywanego zjawiska zadaje ju˝ inne pytania,
szuka innych odpowiedzi – bardziej uniwersalnych. Warto zauwa˝yç, ˝e wielkà
karier´ robi ostatnio stwierdzenie skrzypka Jana Gacy – „muzyka jest
najwa˝niejsza”. Z jednej strony jest ono bardzo ogólne, z drugiej jednak,
poprzez swojà prostot´ i bezkompromisowoÊç staje si´ rodzajem jedynego
drogowskazu. Kolejne pokolenie wykonujàcych muzyk´ in crudo ju˝ wie, ˝e:
„Folklor taki jak dziÊ wymyÊlili nie wiejscy, ale miejscy. To u∏uda miejskiego
cz∏owieka, ˝e ocalamy tradycj´, ˝e tradycyjna kultura to coÊ dobrego. Na wsi
˝adnej tradycyjnej kultury nie znajà, tam jest ci´˝kie ˝ycie, ka˝dy by ch´tnie
wyjecha∏ do miasta. Tradycyjne ˝ycie to chodziç do pracy, kultura nie z pieÊni
si´ sk∏ada. To w mieÊcie wymyÊlono, ˝e stare pieÊni sà cenne. WieÊniacy ju˝
dawno zamienili te (stare) pieÊni na inne. Istnieje stereotyp kultury tradycyjnej,
na który folkloryÊci si´ orientujà, a tak naprawd´ przez te pieÊni rozwiàzujà
pytania miejskiego cz∏owieka. Ludzie z miasta nie zajmujà si´ folklorem, ˝eby
komuÊ pomagaç. Zajmujà si´ folklorem dla siebie samych” – to s∏owa jednego
z najznakomitszych znawców pieÊni kozackich W∏adimira Iwanowa, które
podaj´ za Marià Bikont z niepublikowanej jeszcze pracy magisterskiej pt.

48 .

M U Z Y K A T R A DY C Y J N A

Monika Mamiƒska-Domagalska

Dotrzeç do sedna pieÊni. Proces przyswajania pieÊni wiejskich w Êrodowisku
miejskim.
Pesymizm, jaki mog∏o odczuwaç nasze, bardziej zwrócone
ku ideom, pokolenie po us∏yszeniu tych s∏ów, nie dotyka ju˝ w ˝aden sposób
generacji naszych dzieci.
To, czym, najogólniej rzecz ujmujàc, dzisiaj
kierujà si´ muzycy odkrywajàcy dla siebie przestrzenie muzyki tradycyjnej,
odzwierciedlajà s∏owa prof. Ihora Macijewskiego z St Petersburga wyg∏oszone
na konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia Fundacji „Muzyka
Kresów”: „Muzyka tradycyjna, zawierajàca w sobie nieskoƒczonà iloÊç wariantów,
mo˝liwoÊç nieskoƒczonej iloÊci improwizacji, przeciwstawia si´ schematyzacji
nauczania, a tym samym stereotypizacji myÊlenia, co pociàga za sobà wolnoÊç
jednostki, jej obron´ przed zewn´trzna manipulacjà”. WolnoÊç, o której mowa,
mo˝na zauwa˝yç, Êledzàc kierunki, w jakich rozwijajà si´ najbardziej znaczàce
Êrodowiska.

+++

++

+
OÊrodki, festiwale

+Od roku 2010 istnieje mi´dzynarodowy Festiwal Wszystkie Mazurki Âwiata,
organizowany w Warszawie przez fundacj´ o tej samej nazwie, z jej liderem
Januszem Prusinowskim. W 2011 roku odby∏a si´ trzecia ju˝ edycja tego
festiwalu. Formu∏a jest niezwykle pojemna, gdy˝ oprócz koncertów muzyki
in crudo w wykonaniu autentycznych wiejskich muzyków, a tak˝e miejskich
kontynuatorów tego rodzaju wykonawstwa, zapraszani sà muzycy jazzowi
i klasyczni z ró˝nych krajów. Od roku 2011 przy festiwalu odbywa si´ konkurs
„Stara Tradycja”, w którym majà okazj´ rywalizowaç ze sobà m∏odzi instrumentaliÊci kultywujàcy styl in crudo. W trakcie festiwalu wielkà liczb´ mi∏oÊników
muzyki tradycyjnej przyciàgajà tak˝e „Noce Taƒca”, warsztaty instrumentalne
prowadzone przez mistrzów, i „Targowisko Instrumentów”.
W roku 2011
odby∏a si´ te˝ konferencja dotyczàca archiwizacji zbiorów muzycznych „Muzyka
Ocalona”. „Wszystkie Mazurki Âwiata” gromadzà najwi´kszà chyba liczb´
uczestników, sà atrakcyjne dla wszystkich Êrodowisk i muzyków, niezale˝nie od
wieku.
Nieco innà formu∏´ ma istniejàcy od 1999 roku lubelski
Festiwal Najstarsze PieÊni Europy, organizowany przez powo∏anà do ˝ycia
przez Jana Bernada Fundacj´ „Muzyka Kresów”, od roku 2008 wspólnie
z OÊrodkiem Mi´dzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdro˝a”. Na festiwal
sk∏adajà si´ koncerty zaproszonych zespo∏ów, zarówno autentycznych, jak i tzw.
etnograficznych z ca∏ej Europy (z przewagà Europy Wschodniej), koncerty

+
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i noce taƒca w klubie festiwalowym oraz zwykle konferencja. Ka˝da edycja jest
ukierunkowana tematycznie. W 2011 roku by∏a to tradycja i awangarda. To doÊç
nietypowe dla tego festiwalu, szczególnie ˝e pod tym has∏em odbywa si´ inny
organizowany przez Rozdro˝a festiwal, ale wynika∏o to z zamówienia polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej, która mia∏a miejsce w∏aÊnie w roku 2011.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e by∏ to te˝ rok jubileuszu dwudziestolecia istnienia
Fundacji „Muzyka Kresów”. Konferencja zorganizowana w ramach festiwalu
by∏a wi´c swego rodzaju podsumowaniem jej dzia∏alnoÊci i nosi∏a tytu∏:
„Nowe problemy starej muzyki. O kontynuacji wiejskich tradycji muzycznych”.
Ze wzgl´du na szczególny, zwiàzany z polskà prezydencjà charakter festiwalu,
jego program by∏ bardzo bogaty. Znalaz∏y si´ w nim wyst´py zespo∏ów i solistów
z Europy Pó∏nocnej (Norwegia, Finlandia), a tak˝e z Gruzji, Albanii, Rosji,
Ukrainy, Bia∏orusi, Litwy, Polski, Serbii i Szkocji. Âpiewaczki szkockie
poprowadzi∏y tak˝e warsztaty Êpiewu.
Festiwal ten przez lata istnienia
wykszta∏ci∏ w∏asnà, wiernà i od lat powi´kszajàcà si´ publicznoÊç. OÊrodek
„Rozdro˝a” od 2009 roku realizuje, jak ju˝ wspomnia∏am, jeszcze jeden festiwal
inspirowany muzykà tradycyjnà. Sà to Kody. Festiwal tradycji i awangardy
muzycznej, odbywajàcy si´ w maju w Lublinie. Jego pomys∏odawcami sà
Jan Bernad i pracownicy OÊrodka „Rozdro˝a” oraz Jerzy Kornowicz, pe∏niàcy
funkcj´ komisarza festiwalu. Spotykajà si´ tu twórcy muzyki wspó∏czesnej,
dla których tradycja pozostaje wa˝na i inspirujàca. Festiwal goÊci∏ kompozytorów i wykonawców najwy˝szej Êwiatowej klasy, doÊç wspomnieç Jana Garbarka,
Philipa Glassa, wykonywane by∏y utwory Arvo Pärta (jeden z nich mia∏ nawet
swe prawykonanie w Lublinie), a tak˝e wielu kompozytorów i muzyków
„niszowych”, poszukujàcych, eksperymentujàcych z dêwi´kiem, brzmieniem,
poszukujàcych nowej formy. Edycja z roku 2011 zgromadzi∏a artystów eksperymentujàcych, szczególnie na polu muzyki elektronicznej, jazzowej (Leszek
Mo˝d˝er, Iva Bittová), prowadzone by∏y równie˝ warsztaty, m.in. z Philem
Mintonem.
W roku 2011 odby∏ si´ tak˝e szósty ju˝ festiwal
organizowany przez Stowarzyszenie „Krusznia” dzia∏ajàce na Suwalszczyênie –
Oj, wiosna, ty wiosna. Sk∏ada∏ si´, tak jak wi´kszoÊç tego typu imprez,
z koncertów, warsztatów i potaƒcówek. Oprócz duetu Liarman z Hiszpanii
wi´kszoÊç wykonawców i prowadzàcych warsztaty to lokalni muzycy, co jest
swego rodzaju nowoÊcià w podobnych dzia∏aniach.

+++
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Edukacja

+Festiwale tworzà sytuacj´ Êwi´ta, odbywajàc si´ zwykle raz lub dwa razy do roku,
ale tym, co jest potrzebne w najwi´kszym stopniu, jest oczywiÊcie edukacja.
Zarówno opisane organizacje lubelskie, jak i warszawskie jako g∏ówne swoje
zadanie realizujà w∏aÊnie projekty edukacyjne. Poczàwszy od powo∏anej w 2011
roku Szko∏y Mistrzów Tradycji (program Instytutu Muzyki i Taƒca), poprzez
letnie Tabory Domu Taƒca (2011, Becej∏y), Mi´dzynarodowe Letnie Szko∏y
Muzyki Tradycyjnej (Fundacja MK, 2011, ¸ukowiska k. Janowa Podlaskiego),
przez ca∏y rok sà prowadzone warsztaty Êpiewu, gry i taƒca w∏aÊnie przez
warszawski Dom Taƒca, lubelskà Fundacj´ „Muzyka Kresów” i OÊrodek
„Rozdro˝a”, Szko∏´ Suki Bi∏gorajskiej, Mazowieckà Szko∏´ Muzyki Ludowej.
Dzia∏alnoÊç edukacyjna, w zale˝noÊci od zainteresowaƒ liderów
poszczególnych organizacji, przybiera ró˝ne formy, np. prowadzony przez Jacka
Ha∏asa Dom Taƒca w Poznaniu zaprasza na zaj´cia warsztatowe artystów
z ca∏ego Êwiata, tak˝e z pogranicza ró˝nych sztuk – teatru, taƒca, dzia∏aƒ
plastycznych. Mo˝na tam jednak us∏yszeç równie˝ muzyków kultywujàcych
sztuk´ gry in crudo, m.in. charyzmatycznego skrzypka m∏odszego pokolenia
Macieja Filipczuka czy koêlarzy zbàszyƒskich.
We Wroc∏awiu od kilku
lat cykliczne warsztaty Êpiewu tradycyjnego prowadzi Centrala Muzyki Tradycyjnej z jej za∏o˝ycielkà Olgà Chojak, a tak˝e Fundacja Ovo (w 2011 – 11. Mi´dzynarodowe Warsztaty Âpiewu Bia∏ego w Rzepedzi).
Jednym z wi´kszych projektów sà wielowàtkowe dzia∏ania zainicjowane przez
Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna (we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury
w Knyszynie i gminà Rusinów) pod nazwà „Serce Dzwonu”, które nie poprzestajà na jednym wydarzeniu w roku, ale animujà niejako ˝ycie kulturalne kilku
wiosek ko∏o Przysuchy. Zrodzi∏y si´ w najbardziej naturalny sposób – z przyjaêni
Macieja ˚urka i innych cz∏onków Tratwy z jednym z najlepszych i najbardziej
otwartych skrzypków tego regionu – Janem Gacà, majàcym ogromnà liczb´
uczniów. „Serce Dzwonu” sk∏ada si´ z kilku spotkaƒ w roku, w wioskach
Rusinów, Ga∏ki Rusinowskie i Przysta∏owice. Sà to: Karnawa∏owe Âwi´to
Muzyki, Kusoki, PieÊni Wielkiego Postu i cykliczne potaƒcówki w wymienionych miejscowoÊciach. Od 2007 roku projekt bardzo si´ rozwinà∏ i nale˝y do
najbardziej lubianych przez m∏odzie˝ rozpoczynajàcà swojà przygod´ z muzykà
tradycyjnà, ze wzgl´du na wspania∏à atmosfer´ i naturalne warunki, w jakich si´
odbywa.
Spotkania z muzykami tradycyjnymi organizowane sà w ich
domach, a nie w salach koncertowych, co zupe∏nie zmienia jakoÊç kontaktu

+++

++

++++++

+

++

51 .

i sposób przejmowania najwa˝niejszych wartoÊci kultury tradycyjnej –
spo∏ecznych i estetycznych.

+
Wy d a w n i c t w a

+Rok 2011 przyniós∏ tak˝e kilka bardzo wa˝nych wydawnictw p∏ytowych.
Jednym z nich sà PieÊni ze wsi Ko˝yno wydane przez bia∏ostockie Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia” (inicjatorka – Julita Charytoniuk). P∏yta ta zaj´∏a
II miejsce w konkursie Fonogram èróde∏ 2011. Jest to zapis repertuaru
pieÊniowego i opowieÊci dwóch Êpiewaczek z wymienionej wsi. Stowarzyszenie
w tym˝e roku zorganizowa∏o tak˝e warsztaty „WyÊpiewaç podlaskà tradycj´ –
ze wsi do miasta”.
Od kilku lat pr´˝nie rozwija si´ wydawnictwo
Andrzeja i Ma∏gorzaty Bieƒkowskich Muzyka Odnaleziona.
Wydawnictwo In Crudo, istniejàce przy Stowarzyszeniu „Dom Taƒca” w Warszawie, wyda∏o dwie znaczàce p∏yty – d∏ugo oczekiwanà drugà cz´Êç (pierwsza –
2002) albumu Jest drabina do nieba, oraz Spod niebieskiej góry. P∏yty te noszà
znami´ pomys∏odawcy wydawnictwa Remigiusza Mazura Hanaja, który nie
tylko jest animatorem ruchu in crudo, muzykiem, organizatorem, filozofem
i filmowcem, ale te˝ do wszystkiego, czym si´ zajmuje, dodaje czàstk´ swojej
osobowoÊci, niezwyk∏à afirmacj´ dla Êwiata, a tak˝e tak niezmiernie deficytowy
dziÊ szacunek do ludzi, w których sztuk´ wnika. I nie jest to jakaÊ wartoÊç
poboczna, dla mnie jest ona pierwszoplanowa.
W 2011 roku
powsta∏o tak˝e kilka nowych fundacji i stowarzyszeƒ w miejscach, gdzie ich
wczeÊniej nie by∏o (np. Stowarzyszenie „To.Pole” w Krakowie i kapela G´sty
Ko˝uch Kurzu w ¸odzi, których dzia∏ania od razu zosta∏y zauwa˝one).
Nie sposób opisaç tu wszystkich inicjatyw czy wydarzeƒ, jakie mia∏y
miejsce w 2011 roku. Z koniecznoÊci skupi∏am si´ na tych, które uwa˝a∏am
za najwa˝niejsze, „popychajàce Êwiat do przodu” w dziedzinie, o której wcià˝ si´
wiele dyskutuje i, w zasadzie, ka˝dy z jej realizatorów ma, i bardzo dobrze,
na ten temat inne zdanie.
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+W 2011 roku w muzyce jazzowej raczej nie zdarzy∏o si´ nic, co zas∏ugiwa∏oby
na miano prze∏omu, a przynajmniej nowego zjawiska, które mog∏oby wywrzeç
istotny wp∏yw na kierunek rozwoju jazzu w Polsce. By∏ to bowiem rok raczej
kontynuacji ni˝ rewolucji, co jednak nie oznacza stagnacji – nie zabrak∏o
ciekawych wydarzeƒ. Nieoczekiwane skutki obchodzonego w Polsce dwa lata
temu Roku Chopinowskiego to fala jazzowych przetworzeƒ wielu utworów
Chopina – zjawisko fenomenalne! MieliÊmy te˝ do czynienia z serià nagraƒ
jazzowych zwiàzanych z religià, zw∏aszcza katolickà, jak te˝ z ró˝norodnymi
projektami nawiàzujàcymi do polskiego folkloru, a uczestniczyli w nich – obok
Polaków – s∏awni muzycy amerykaƒscy.
Do nurtów charakterystycznych
dla jazzu uprawianego wspó∏czeÊnie w Polsce zaliczyç wypada wzmo˝one
zainteresowanie spuÊciznà kompozytorskà Krzysztofa Komedy. OczywiÊcie
rozwija∏y si´ i inne nurty: jazz tradycyjny, jazz post-hardbopowy, neo-free jazz,
nowy jazz elektroniczny, nu jazz czy muzyka improwizowana, czerpiàca
natchnienie m.in. z osiàgni´ç skandynawskich. Osobny nurt, w 2011 roku
szczególnie widoczny, to fuzja jazzu z poezjà.

++

+
WETERANI

+83-letni (w 2011 roku) Jerzy „DuduÊ” Matuszkiewicz z racji problemów zdrowotnych musia∏ przerwaç wyst´py na estradzie, jednak inni wybitni muzycy,
którzy zaczynali swà dzia∏alnoÊç „u brzegów jazzu”, a wi´c ju˝ w latach 50. i 60.,
byli nadal aktywni.
Jan Ptaszyn Wróblewski obchodzi∏ 75. urodziny,
ale mimo k∏opotów ze zdrowiem zachowa∏ wysokà form´ artystycznà, niestety
wyst´powa∏ rzadko. 72-letni Zbigniew Namys∏owski tak˝e mia∏ ma∏o koncertów;

+
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nie doczekaliÊmy si´ równie˝ jego nowej p∏yty (ostatnià, pt. Nice And Easy,
nagra∏ w 2009 roku), a to dlatego, ˝e wytwórnie p∏ytowe „zapomnia∏y”
o jednym z najwi´kszych polskich jazzmanów, zaÊ on sam nie mia∏ Êrodków
na jej wydanie w∏asnym sumptem.
Trwa∏a niez∏a passa 72-letniego
Wojciecha Karolaka – mia∏ sporo koncertów, m.in. z Jaros∏awem Âmietanà,
z którym nagra∏ p∏yt´ I Love The Blues; Âmietana w 2011 roku obchodzi∏
60. urodziny i 40-lecie pracy artystycznej, które uczci∏ skomponowaniem
Suity wiosennej.
Zamieszka∏y w Kanadzie równolatek Karolaka
Adam Makowicz cz´sto gra∏ w Polsce; ukaza∏ si´ tomik pt. Graç pierwszy
fortepian, zawierajàcy 16 rozmów z Makowiczem. Janusz Muniak, lat 70,
wyst´powa∏ g∏ównie w swoim klubie „U Muniaka” w Krakowie, pe∏niàc tam
rol´ mentora wielu m∏odych muzyków (jesienià 2012 roku klub obchodzi
20-lecie istnienia!).
70-letni W∏odzimierz Nahorny dyskontowa∏
powodzenie swych p∏yt „chopinowskich”, zw∏aszcza albumu Chopin Genius Loci
z 2010 roku.
68-letni Czes∏aw Bartkowski, od 50 lat na jazzowych
estradach, niegdyÊ polski perkusista numer 1, koncertowa∏ w wielu krajach
Êwiata jako cz∏onek Tria Andrzeja Jagodziƒskiego w programach poÊwi´conych
ujazzowionej muzyce Chopina.
Micha∏ Urbaniak, lat 68, wystàpi∏
jako aktor w filmie fabularnym Piotra Trzaskalskiego Mój rower w jednej
z g∏ównych ról (film ukoƒczono w 2012 r.) i wyda∏ swà autobiografi´ pt.
Ja, Urbanator (wspó∏autorem jest Andrzej Makowiecki, pisarz, by∏y tr´bacz
∏ódzkiego zespo∏u Tiger Rag). By∏a ˝ona Micha∏a Urszula Dudziak nie pozosta∏a
w tyle: opublikowa∏a swoje wspomnienia pt. WyÊpiewam wam wszystko; mimo
swych 68 lat nadal tryska∏a energià i optymizmem. Oboje koncertowali ze swymi
zespo∏ami – Urbaniak z amerykaƒskà All Stars, Dudziak z polskà Superband.

+++
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+Du˝e sukcesy odnotowa∏ 70-letni Tomasz Staƒko. U progu 2011 roku triumfowa∏
w dorocznej ankiecie „Jazz Forum” jako Muzyk Roku 2010, najlepszy tr´bacz
i kompozytor. W styczniu przez 4 dni rezydowa∏ w nowojorskim klubie Jazz
Standard, po czym wystàpi∏ na Sydney Jazz Festival w Australii. Jego mi´dzynarodowy zespó∏ zagra∏ na najwi´kszym w Europie festiwalu North Sea;
póêniej Staƒko wyst´powa∏ w Japonii i wielu innych miejscach. Przewodnik
po najlepszych p∏ytach jazzowych Êwiata Penguine Jazz Guide wymieni∏ tylko
dwie p∏yty polskie: Astigmatic Krzysztofa Komedy i Leosi´ Staƒki.
W „antologii stulecia”, wydanej pod has∏em Jazz. The Smithsonian Anthology
zamieszczono tylko dwa przyk∏ady z Europy: zespó∏ Hot Club de France i p∏yt´
Staƒki Suspended Night.

++
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+
Grupa znakomitych muzyków w wieku od 30 do 65 lat decyduje dziÊ o obliczu
jazzu w Polsce. W 2011 roku zaznaczyli swà obecnoÊç nowymi ciekawymi
p∏ytami bàdê udzia∏em w ambitnych projektach.
Polscy jazzmani nadal
interesowali si´ muzykà Fryderyka Chopina – po Polsce i Norwegii podró˝owa∏a
pod wodzà saksofonisty Grzegorza Piotrowskiego grupa muzyków polskich
i norweskich (wÊród nich gwiazdy Arild Andersen i Jon Christensen) pod
has∏em „Grieg & Chopin – A Music Bridge Between Norway and Poland”;
w Pekinie i Singapurze pianista S∏awomir Jasku∏ke zaproponowa∏
kuriozalny projekt: „Chopin na 5 fortepianów” (grali Jasku∏ke, Katarzyna
Borek, Joanna Duda, Pawe∏ Kaczmarczyk i Jan Tomaszewski); ukaza∏a si´ p∏yta
In The Rhythm Of Chopin Józefa Eliasza i jego Eljazz Big Bandu oraz orkiestry
Filharmonii Pomorskiej – pierwszy chyba przyk∏ad jazzu wielkoorkiestrowego
w nurcie chopinowskim. Na otwarcie polskiej prezydencji w Radzie Europy
na pl. Defilad w Warszawie dla ponad 10 tysi´cy s∏uchaczy amerykaƒski
gwiazdor tràbki Chris Botti zagra∏ Preludium c-moll Chopina w aran˝acji
Vince’a Mendozy.

++

+++

+Saksofonista Piotr Baron, rocznik 1961, po swych wczeÊniejszych p∏ytach
o religijnym przes∏aniu, nagra∏ kolejnà, pt. Kaddish – w jazzowej oprawie
judaistyczna modlitwa za zmar∏ych sàsiaduje tu z wàtkami chrzeÊcijaƒskimi,
jak listy Êw. Paw∏a do Filipian. Prób´ prze∏o˝enia sta∏ych cz´Êci mszy katolickiej
na j´zyk jazzowy podjà∏ wokalista Marcin Wawrzynowicz i jego sekstet na p∏ycie
Missa Pacis. Polscy artyÊci jazzowi uczcili beatyfikacj´ Jana Paw∏a II –
na wiosn´ Marek Ba∏ata wystàpi∏ w Zakopanem w programie „Santo subito –
jazzmani Janowi Paw∏owi II”, a potem w Toronto w koncercie „Totus Tuus”.
W dzieƒ beatyfikacji 1 maja 2011 roku na placu Zwyci´stwa w Warszawie swà
kantat´ Mi∏oÊç mi wszystko wyjaÊni∏a wraz z plejadà artystów polskich
i zagranicznych (m.in. Richard Galliano i Dave Liebman) przedstawi∏ Joachim
Mencel (prapremiera tego monumentalnego utworu odby∏a si´ w Krakowie
w 2006 roku).
Zespó∏ Voice Factory, za∏o˝ony w 2009 roku
we Wroc∏awiu przez Waldemara Parzyƒskiego ze s∏ynnej grupy Novi, nagra∏
p∏yt´ pt. Fabryka kol´d z wokalistami Markiem Ba∏atà i Januszem Szromem
jako goÊçmi. Saksofonista, kompozytor i poeta Micha∏ Kulenty podczas
koncertu z okazji 30-lecia uruchomienia klasy saksofonu w warszawskiej
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Akademii Muzycznej zagra∏ w duecie z Krzysztofem Herdzinem swój utwór
Walczàce korzenie, z parafrazà hymnu Êw. Tomasza z Akwinu Zbli˝am si´
w pokorze na wst´pie.

+Nie os∏ab∏o zainteresowanie twórczoÊcià Krzysztofa Komedy, tym bardziej ˝e
w 2011 r. mija∏a 80. rocznica jego urodzin. Owacjà na stojàco przyj´ty zosta∏
na festiwalu Jazz nad Odrà we Wroc∏awiu komedowski koncert Adama
Pieroƒczyka z amerykaƒskim alcistà Gregiem Osbym (w 2010 roku Pieroƒczyk
nagra∏ p∏yt´ Komeda – The Innocent Sorcerer). Motywem przewodnim czwartej
edycji Letniej Akademii Jazzu w ¸odzi by∏a twórczoÊç Komedy: koncerty,
spotkania, projekcje oraz wystawy fotografii Marka A. Karewicza i malarstwa
Antoniego Studziƒskiego (by∏ego perkusisty legendarnego zespo∏u Melomani).
Plonem Akademii jest p∏yta Tribute to Komeda z udzia∏em m.in. kwartetu
Andrzeja Olejniczaka i W∏adys∏awa Sendeckiego. W ramach jubileuszowego
festiwalu Warsaw Summer Jazz Days kwartet Dominika Wani i Macieja Obary
przedstawi∏ swoje ciekawe interpretacje muzyki Komedy.
Polskie Nagrania wyda∏y 3-p∏ytowy album poÊwi´cony nagraniom Komedy
na festiwalach Jazz Jamboree w latach 1961–1967. Ale najwa˝niejszymi akcentami
komedowskimi by∏y p∏yta Leszka Mo˝d˝era pt. Komeda (która osiàgn´∏a status
„platynowej” i w ankiecie „Jazz Forum” – Albumu Roku; on sam otrzyma∏
tytu∏y Muzyka Roku i najlepszego pianisty)
oraz festiwal Berliner Jazz
Fest 2011, podczas którego muzyk´ autora Svantetic prezentowali Mo˝d˝er,
Pieroƒczyk i Staƒko. By∏ to w ogóle „polski” festiwal, bowiem ok. jednej
czwartej programu wype∏nili muzycy polscy.

++++
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+Polscy jazzmani wnieÊli swój wk∏ad w obchody Roku Mi∏osza. Jego wiersze
Êpiewa∏ Stanis∏aw Soyka, a Aga Zaryan poÊwi´ci∏a poecie oraz trzem bliskim
mu poetkom – Annie Âwirszczyƒskiej, Denise Levertov i Jane Hirshfield –
album pt. Ksi´ga olÊnieƒ, wydany w presti˝owej wytwórni Blue Note w dwóch
wersjach, po polsku i po angielsku, i by∏o to niewàtpliwie wydarzenie! Utwory
z tej p∏yty Aga Zaryan prezentowa∏a w USA i w Japonii oraz z okazji polskiej
prezydencji w Radzie Europy.
W nurcie „jazz i poezja” Êwietnie
odnalaz∏a si´ Lora Szafran, nagrywajàc w 2011 roku p∏yt´ Sekrety ˝ycia wed∏ug
Leonarda Cohena (premiera w 2012 roku). P∏yta Struny na ziemi pianisty
W∏odka Pawlika powsta∏a z inspiracji poezjà Jaros∏awa Iwaszkiewicza;
w przesz∏oÊci takà inspiracjà by∏ dla niego Anhelli Juliusza S∏owackiego.
Do tej˝e kategorii nale˝y p∏yta Zjesienniony, na której kontrabasista i kompozytor

++
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Jacek Niedziela-Meira przedstawi∏ swà muzyk´ do wierszy Sergiusza Jesienina,
Aleksandra Puszkina, Jerzego Harasymowicza i Kazimierza Przerwy-Tetmajera
(dwie poprzednie p∏yty Niedzieli w tym nurcie to Jazzowe poetycje i Historia
roku minionego).

+Oprócz dotàd wymienionych, w 2011 r. zosta∏y nagrane bàdê pojawi∏y si´
na rynku inne p∏yty godne zauwa˝enia (poni˝sza lista nie wyczerpuje tematu).
ECM wyda∏ p∏yt´ Faithfull Tria Marcina Wasilewskiego (Wasilewski –
fortepian, S∏awomir Kurkiewicz – kontrabas, Micha∏ MiÊkiewicz – perkusja),
z kompozycjami lidera oraz Paula Bleya, Ornette’a Colemana, Hermeto’a
Pascoala i innych. Pianista Krzysztof Herdzin, dziÊ jeden z naszych najwybitniejszych kompozytorów i aran˝erów, zarejestrowa∏ wraz z Robertem
Kubiszynem i Cezarym Konradem kompakt pt. Capacity. Z datà 2011 ukaza∏
si´ te˝ nagrany rok wczeÊniej kompakt Herdzina Looking For Balance (sekstet
lidera i Sinfonia Viva). „Powsta∏a cudowna p∏yta, o której powinno byç g∏oÊno
w mediach…” – napisa∏ muzyk i krytyk Ryszard Borowski. Kwartet pianisty
Micha∏a Wierby i tr´bacza Piotra Schmidta nagra∏ wraz z amerykaƒskim
puzonistà Dante Lucianim post-hard-bopowà p∏yt´ Black Monolith.

++

+
+O p∏ycie The Madman Rambles Again gitarzysty Rafa∏a Sarneckiego

recenzent „Jazz Forum” Konrad ˚ywiecki napisa∏, ˝e b´dzie jednà z wa˝niejszych wydanych w 2011 roku, a jego kompozycje i aran˝acje oceni∏ jako
„zachwycajàce”.
Utrzymanà w konwencji nowoczesnego mainstreamu
p∏yt´ balladowà My One And Only Love nagra∏ tr´bacz Robert Majewski wraz
z amerykaƒskim perkusistà Joeyem Baronem i Szwedami Bobo Stensonem
i Palle Danielssonem. Przyk∏adem wykorzystywania w jazzie muzyki pop i rock
sà p∏yty The Beatles Nova (Gra˝yna AuguÊcik – Êpiew, Paulinho Garcia –
gitara, Êpiew) i Jazz Tribute to Michael Jackson kwintetu kontrabasisty Piotra
Filipowicza. AuguÊcik, od 17 lat zamieszka∏a w Stanach Zjednoczonych,
wygra∏a doroczny konkurs „Wybitny Polak w USA”.
Do wydarzeƒ
zaliczam wydanà w 2011 roku jazz-rockowà p∏yt´ String Connection 2012
Krzesimira D´bskiego z 8 nowymi kompozycjami lidera (poprzednia p∏yta
tego zespo∏u ukaza∏a si´… 25 lat temu).
S∏owacka wytwórnia Hevhetia
wyda∏a p∏yt´ Karnas, na której Grzegorz Karnas w ró˝norodnych utworach
udowodni∏, ˝e jest wokalistà nieprzeci´tnym. Wspomn´ jeszcze o zabawnej
(kto chce, mo˝e jà nazwaç awangardowà) p∏ycie pianisty Marcina Maseckiego
Profesjonalizm; dodatkowy tytu∏ tej p∏yty brzmi Chopin Chopin Chopin.

+++
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Fenomenem samym w sobie jest nagranie przez wokalistk´ Ann´ Mari´ Jopek
pod koniec roku 2011 a˝ trzech p∏yt, i to o odmiennym charakterze: Polanna
na bazie muzyki polskiej, Haiku (konfrontacja tradycji japoƒskiej
z polskà) i Sobremesa, z udzia∏em muzyków portugalskich.

+
Nowe twarz e
Do m∏odych muzyków ju˝ dobrze znanych, ale relatywnie „nowych” nale˝à
skrzypek Adam Ba∏dych (po studiach w Berklee College Of Music nagra∏
w 2010 roku p∏yt´ Magical Theatre), tr´bacz Maciej Fortuna (p∏yta Solar Ring
nagrana z Piotrem Lemaƒczykiem i Frankiem Parkerem z USA), wokalistka
Monika Borzym, która nagra∏a swà pierwszà p∏yt´ Girl Talk z tak znanymi
Amerykanami jak Gil Goldstein i Seamus Blake,
wreszcie zespo∏y:
obsypany ju˝ nagrodami w kraju i za granicà kwartet High Definition
(z wyró˝niajàcym si´ stylistycznà oryginalnoÊcià pianistà Piotrem Orzechowskim;
pozostali cz∏onkowie to Mateusz Âliwa – saksofon, Alan Wykpisz – kontrabas,
Patryk Dobosz – perkusja) oraz
prawdziwe odkrycie 2011 roku – Atom
String Quartet (Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyƒski – skrzypce, Micha∏
Zaborski – altówka, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela; w repertuarze utwory
w∏asne oraz Komedy, Corei itp.). W 2011 roku nagrali p∏yt´ Fade In. Zdaniem
Borowskiego, Atom String Quartet jest obok amerykaƒskiego The Turtle Island
Quartet jedynym jazzowym kwartetem smyczkowym na Êwiecie.

+++

++

+
G w i a z dy z U S A w Po l s c e
Gdyby spisaç wszystkich mistrzów jazzu z Ameryki, jacy w 2011 roku odwiedzili
Polsk´, zaj´∏oby to jednà piàtà tego tekstu. Ograniczymy si´ tylko do najwi´kszych.
Na pierwsze miejsce wysuwa si´ jedyny koncert Sonny’ego Rollinsa na stosunkowo nowym festiwalu wroc∏awskim Jazztopad.
A oto inni wielcy:
Geri Allen, Dee Dee Bridgewater, Gary Burton, Uri Caine, Joey Calderazzo,
James Carter, Ron Carter, Chick Corea, Randy Crawford, Joey De Francesco,
Al Di Meola, Dave Douglas, Kurt Elling, Tom Harrell, Ahmad Jamal, Dave
Liebman, Bobby McFerrin, Benny Maupin, Pat Metheny, Marcus Miller,
David Murray, Joshua Redman, Dianne Reeves, Joe Sample, Dave Sanborn,
Pharoah Sanders, John Scofield, Mike Stern, Gary Thomas, Cecil Taylor,
Cassandra Wilson, grupy Charlie Haden Quartet West, Joe Lovano US Five,
Manhattan Transfer i Return To Forever. Nieêle!

+++
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Krystian Brodacki

Fe s t i wa l e
Mimo nastrojów kryzysowych wszystkie g∏ówne festiwale jazzowe w Polsce
utrzyma∏y swe pozycje, a nawet w Warszawie pojawi∏y si´ dwa nowe: polsko-szwedzki Vasa Swing Festival (nazwa nawiàzuje do króla Polski i Szwecji
Zygmunta III) i Jazzarium Festival w kinie „Praha”. Polskim fenomenem sà
doroczne zjazdy jazzmanów w Tatrach w schronisku na Kalatówkach – swego
rodzaju festiwalo-warsztaty; w 2011 roku odby∏y si´ po raz 15. Szefem artystycznym „Kalatówek” by∏ jak zwykle Zbigniew Namys∏owski. Muzycy dyrektorowali kilku innym festiwalom, np. Leszek Mo˝d˝er decydowa∏ o profilu Music
Enter Festiwalu w Poznaniu, Adam Pieroƒczyk niezwykle wzbogaci∏ program
11. Festiwalu Jazzowego w Sopocie.
Takà rol´ pe∏ni∏ jak zwykle Tomasz
Staƒko w czasie Jesieni Jazzowej w Bielsku-Bia∏ej. Ró˝nymi festiwalami jazzu
tradycyjnego sterowa∏ tr´bacz Tadeusz Erhardt-Orgielewski, za∏o˝yciel w 2011
roku Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego, w którym pomaga mu
pianista Wojciech Kamiƒski, lider reaktywowanego zespo∏u Swing Workshop.
Dodajmy w tym miejscu, ˝e w 2011 r. min´∏a 50. rocznica powstania
niezmordowanej Jazz Band Ball Orchestra.

++

+Zwraca uwag´ pomoc finansowa wielkich firm: Zadymk´ Jazzowà w Bielsku-Bia∏ej sponsorowa∏ jak zwykle potentat naftowy Lotos, firma Renault wspar∏a
tras´ koncertowà Leszka Mo˝d˝era z programem Komedowskim,
firma BMW ∏o˝y∏a na koncerty pod has∏em BMW Jazz Club w Warszawie –
np. w 2011 roku na koncert Urbaniak All Stars w Teatrze Wielkim – a Nordea
Bank pomaga∏ szczeciƒskiej organizacji Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa,
które w 2011 r. Êwi´towa∏o swe 10-lecie i zorganizowa∏o seri´ ambitnych
koncertów, m.in. Billy Harpera i Kenny Garretta. Szefem Stowarzyszenia
Orkiestra Jazzowa jest saksofonista Sylwester Ostrowski.

++

+
Edukacja
Jest to bardzo szeroki temat, którego tu nie wyczerpiemy. Jednak na tym
w∏aÊnie polu mo˝na odnotowaç w 2011 roku pewne zjawiska o charakterze
prze∏omowym. Po pierwsze, w Bibliotece Narodowej rozpocz´to organizowanie
Archiwum Polskiego Jazzu; ju˝ trafi∏ doƒ zbiór archiwalny Krzysztofa Komedy.
Rola archiwum we wzbogacaniu wiedzy o jazzie w Polsce b´dzie fundamentalna.
Po drugie, z inicjatywy autorki ksià˝ki o Zbigniewie Seifercie Anety Norek
i perkusisty Janusza Stefaƒskiego dokonano digitalizacji zawartoÊci wszystkich
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numerów „Jazz Forum” z lat 1965–1989. Odtàd treÊç czasopisma jest dost´pna
w internecie [www.polishjazzarch.com] dla wszystkich zainteresowanych – nie
trzeba przekonywaç o znaczeniu tego faktu.
Po trzecie: w Êlad za ksià˝kà
Historia jazzu w Polsce (wy˝ej podpisanego autora niniejszego tekstu, Kraków
2010), Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyda∏o szereg nast´pnych publikacji,
a mianowicie Stanis∏awa Danielewicza Jazzowisko Trójmiasta – historia jazzu
w Gdaƒsku, Gdyni i Sopocie 1945–2010, Jacka Delonga My, saksofon – o historii
i dniu dzisiejszym kariery tego instrumentu, z rozdzia∏em poÊwi´conym jego
funkcji w jazzie, wspomniane wy˝ej Rozmowy z Adamem Makowiczem oraz
Lucjana i Marcina Kydryƒskich Gershwin – Audiobook.
Pod has∏em „Jazzowisko” PWM przeprowadzi∏ akcj´ promocyjnà w ca∏ej Polsce.
Oby ten trend wydawniczy si´ utrzyma∏. Trzy przytoczone wy˝ej fakty budzà
nadziej´, ˝e stopniowo nastàpi podniesienie poziomu kultury jazzowej w Polsce,
a jest on niski!
Ten optymizm studzà inne zjawiska, których
doÊwiadczamy: za ma∏a liczba koncertów i znikoma liczba klubów jazzowych
z prawdziwego zdarzenia, ba, klub „Tygmont” w Warszawie, cieszàcy si´ ju˝
pewnà renomà za granicà, obecnie de facto zrezygnowa∏ z jazzu!
Sà pewne
„Êwiate∏ka w tunelu”, jak wspomniany klub „U Muniaka”, ale powodów do superoptymizmu generalnie nie ma.

++
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Bartek Chaciƒski

Nowe pràdy w muzyce pop,
rock, hip-hop

+
C y f r ow y d o s t ´ p d o m u z y k i r o z r y w kowe j w Po l s c e
W roku 2011 na ca∏ym Êwiecie ros∏a dynamicznie cyfrowa sprzeda˝ muzyki –
i to pomimo dalszego spadku wartoÊci ca∏ego przemys∏u fonograficznego.
Przychody wydawców ze sprzeda˝y nagraƒ w postaci niematerialnej wzros∏y
o 8 proc. Internauci na ca∏ym Êwiecie legalnie nabyli o 17 proc. wi´cej albumów
i pojedynczych piosenek w postaci cyfrowej ni˝ rok wczeÊniej i wykupili o 65 proc.
wi´cej abonamentów na s∏uchanie muzyki (wszystkie dane za raportem IFPI 1).
Ta ostatnia informacja robi szczególne wra˝enie i pozwala na wiàzanie du˝ych
nadziei z zarabianiem na streamingu muzyki (czyli jej przesy∏aniu do ods∏uchu
on-line, bez koniecznoÊci Êciàgania na swój komputer – tak jak z treÊciami
wideo w serwisie YouTube).
Rok by∏ prze∏omowy, jeÊli chodzi o pojawianie si´
w Polsce najwi´kszych firm zajmujàcych si´ cyfrowà dystrybucjà muzyki.
Po oÊmiu latach od powstania i po d∏ugich negocjacjach z ZAiKS-em wszed∏
do nas muzyczny sklep iTunes firmy Apple, który przez te lata sprzeda∏ na
Êwiecie ponad 15 miliardów utworów muzycznych2, pozostajàc liderem rynku
w tej dziedzinie. Ceny w polskiej wersji iTunes liczone sà w euro i nie odbiegajà
od Êwiatowych – pojedyncza piosenka kosztuje tu wyjÊciowo 0,99 € , album –
9,99 € .
Pod koniec 2011 roku pojawi∏a si´ te˝ polska wersja serwisu
streamingowego Deezer, który (podobnie jak jego najwi´kszy konkurent
Spotify, wcià˝ w Polsce niedost´pny) oferuje ok. 18 milionów utworów stale
dost´pnych za miesi´czny abonament w wysokoÊci 14,99 z∏ lub 24,99 z∏,
w zale˝noÊci od tego, na jakich urzàdzeniach chcemy korzystaç z serwisu.
Oba te debiuty zasadniczo zmieniajà obraz na polskim rynku muzycznym.
Przemys∏ muzyczny próbuje te˝ mierzyç najwi´ksze fenomeny sprzeda˝y

+

++
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elektronicznej. Po raz trzeci przyznano w Polsce nagrod´ Cyfrowa Piosenka
Roku – wr´czanà za najwy˝szà wartoÊç sprzeda˝y w formatach cyfrowych
utworów w danym roku kalendarzowym. W kategorii polskiej piosenki trofeum
zdoby∏a Buena grupy Blue Cafe (Universal Music).

+
Po l s k i e f e s t i wa l e w c z o ∏ ówc e
Letnie festiwale muzyczne organizowane w naszym kraju przez dziesi´ç lat
(liczonych od startu Open’era, który w roku 2011 odbywa∏ si´ po raz dziesiàty)
zdoby∏y nie tylko publicznoÊç na miejscu, ale i uznanie za granicà. Gdyƒski
Open’er po raz drugi z rz´du otrzyma∏ wyró˝nienie European Festival Award
w kategorii „du˝e festiwale”. Regularnie promujà Open’era w ró˝nych zestawieniach brytyjskie media. Z kolei Off Festival w Katowicach otrzyma∏ na zakoƒczenie sezonu 2011 nagrod´ European Festival Award w kategorii „festiwale
Êredniej wielkoÊci”.
Powy˝ej mowa oczywiÊcie o p∏atnych
imprezach – w dziedzinie darmowych przodujàcà na Êwiecie (tak˝e od strony
frekwencyjnej) imprezà pozostaje Przystanek Woodstock, który od czasu
przeniesienia do nadgranicznego Kostrzyna nad Odrà nabra∏ bardziej mi´dzynarodowego charakteru, zarówno jeÊli chodzi o publicznoÊç, jak i wyst´pujàcych
artystów.
Du˝a agencja marketingowa Havas Sports & Entertainment
zajmujàca si´ doradztwem i wymyÊlaniem strategii dla sponsorów w dziedzinie
sportu i rozrywki, og∏osi∏a w 2011 roku wyniki badaƒ 64 letnich festiwali
na terenie ca∏ej Europy, bioràc pod uwag´ cztery z polskich imprez. Wszystkie
trafi∏y do pierwszej dwudziestki podsumowania. A w zestawieniu bioràcym
pod uwag´ bardzo rynkowy wskaênik – stosunek jakoÊci do ceny – polskie
festiwale okaza∏y si´ bezkonkurencyjne, zajmujàc cztery z szeÊciu pierwszych
miejsc. Pierwszà pozycj´ zajà∏ oczywiÊcie bezp∏atny Przystanek Woodstock,
na drugim miejscu znalaz∏ si´ Off Festival z Katowic, na trzecim Open’er,
a na szóstym – organizowany przez t´ samà agencj´ (Alter Art) krakowski
Coke Music Live.
Rezultaty specjaliÊci z Havasa oparli na 24 mierzalnych
kryteriach zwiàzanych z line-up (czyli zestawem zaproszonych artystów), cenami
biletów i dodatkowych us∏ug na miejscu, logistykà, organizacjà i bezpieczeƒstwem.
Koƒcowà grup´ dobrali na podstawie liczby odniesieƒ i wzmianek w mediach.
Przy okazji okaza∏o si´, ˝e Polska jest – obok Serbii (Exit Festival), W´gier
(Sziget Festival) i S∏owacji (Pohoda Festival) – jednym z tych krajów, które
najmocniej zapracowa∏y na przyrost publicznoÊci festiwalowej w Europie –
Êrednio o 8 tys. osób w przeliczeniu na jednà imprez´ od roku 2008 3.

+++++
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Bartek Chaciƒski

Po e z j a z m u z y k à
Trudno w Polsce ∏àczyç muzyk´ popularnà i poezj´, nie wracajàc do modeli
zaproponowanych przez Marka Grechut´ czy grup´ Âwietliki. W 2011 roku
uda∏o si´ to jednak kilku m∏odym artystom. Duet Kopyt/Kowalski tworzony
przez Szczepana Kopyta i Piotra Kowalskiego zaproponowa∏ nowà formu∏´ –
„p∏ytomik”, jak to sami opisywali, czyli p∏yt´-tomik poetycki zatytu∏owany
buch (p∏yta-ksià˝ka wysz∏a nak∏adem Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury), za co otrzymali nominacj´ do Paszportu
„Polityki”. Promowali t´ s∏owno-muzycznà ca∏oÊç na koncertach (m.in. w trakcie
Off Festivalu). Konkurowa∏ z nimi w tej dziedzinie drugi duet – Brzoska
i Gawroƒski, tworzony przez poet´ Wojciecha Brzosk´ i muzyka Dominika
Gawroƒskiego.
Drugi pomost mi´dzy poezjà a muzykà zbudowa∏y
w 2011 roku obchody Roku Mi∏osza. Wydawa∏o si´, ˝e nie b´dà one mia∏y
na Êwiat muzyki rozrywkowej wi´kszego wp∏ywu ni˝ Êwi´towany niedawno
Rok Chopinowski, tymczasem pomys∏ów na wykorzystanie wierszy Czes∏awa
Mi∏osza znalaz∏o si´ zaskakujàco wiele.

+++

+Nie bez znaczenia by∏ fakt dofinansowywania projektów z dwóch programów:
„Mi∏osz 2011” i Polskiej Prezydencji 2011. Niema∏o zamieszania wywo∏a∏
te˝ album Rzeki (Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum) firmowany
przez Czes∏awa i Anthony’ego Mi∏oszów, mimo ˝e nie by∏ dost´pny w otwartej
sprzeda˝y. Anthony, syn poety, pojawi∏ si´ jako wykonawca i zdà˝y∏ wejÊç
z utworem do wiersza Tak ma∏o na list´ przebojów radiowej Trójki (na pi´ç
tygodni).
Jeszcze g∏oÊniejszà opraw´ medialnà mia∏a premiera Ksi´gi
olÊnieƒ Agi Zaryan (EMI Music Poland), p∏yty, która najpierw wiosnà wysz∏a
w wersji angielskiej, a jesienià – po polsku. Wokalistka na utrzymanym
w konwencji orkiestrowego jazzu albumie zebra∏a interpretacje wierszy noblisty
oraz przyjaêniàcych si´ z nim poetek amerykaƒskich i polskich (Hirschfield,
Levertov, Âwirszczyƒska).
Stanis∏aw Soyka na wydanej wiosnà p∏ycie
7 wierszy Czes∏awa Mi∏osza (Universal Music) pozosta∏ blisko polskiej tradycji
piosenki poetyckiej. GoÊcinnie u Soyki pojawia si´ Czes∏aw Mozil, który
jesienià zdà˝y∏ te˝ wydaç autorski album poÊwi´cony Mi∏oszowi – Czes∏aw
Âpiewa Mi∏osza (Mystic Records). Barbara i Zuzanna Wroƒskie, nagrywajàce
jako „Ballady i Romanse”, zestawi∏y wiersze Mi∏osza z w∏asnymi tekstami.
Atutem ich p∏yty Zapomnij (Chaos Management) okaza∏y si´ prostota
i naturalnoÊç. W sposób oryginalny – dzi´ki rockowej konwencji, ale i angielskim
wersjom wierszy – uda∏o si´ wykonaç zadanie Tomo ˚y˝ykowi, który na p∏ycie

++

+
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Songs onf the End of the World projektu Rosemary’s Kids (w którym gra
m.in. Radek ¸ukasiewicz, gitarzysta Pustek; album wydany przez 2.47 Records)
poszukiwa∏ u noblisty rock’n’rollowego j´zyka, charakterystycznego dla
Kalifornii koƒca lat 60.
Wszystkie te wydawnictwa stanowià dobre
uzupe∏nienie zamierzonego na szerokà skal´ programu Mi∏osz Sounds,
w ramach którego krakowski festiwal Sacrum Profanum zamówi∏ poÊwi´cone
poecie utwory u pi´ciu polskich kompozytorów muzyki wspó∏czesnej.

+++

+
Re t r o i l o k a l n o Ê ç p o n a d w s z y s t ko
Najwa˝niejszym opracowaniem krytycznym dotyczàcym muzyki rozrywkowej
w 2011 roku okaza∏a si´ ksià˝ka brytyjskiego dziennikarza Simona Reynoldsa
Retromania, w której autor pokazuje Êwiat dzisiejszej muzyki jako coraz
mocniej zdominowany przez nieustajàce powroty do przesz∏oÊci.
W polskiej piosence, konserwowanej przez telewizyjne festiwale, to czerpanie
z dawnych wzorców wydawa∏o si´ doÊç naturalne, ale i tak przynios∏o w roku
2011 swoje zaskoczenia. Najwi´kszym by∏ sukces p∏yty Ani Rusowicz Mój big-bit
(Universal Music) – autorka, córka popularnej w latach 60. wokalistki Ady
Rusowicz, stara∏a si´ odtworzyç na albumie klimat nagraƒ swojej matki i jej
epoki, co zosta∏o dobrze przyj´te przez rynek, a jeszcze lepiej – przez bran˝´
fonograficznà (Ania Rusowicz zdoby∏a a˝ cztery Fryderyki).
Ponadto Maciej
Maleƒczuk kontynuowa∏ nagrania i koncerty z grupà Psychodancing, która
z za∏o˝enia prezentuje nowe wersje starych przebojów, a Andrzej Piaseczny –
wspó∏prac´ z Sewerynem Krajewskim, wykorzystujàc znany z poprzednich
dekad talent tego kompozytora i piszàc teksty do jego nowych melodii.

++

+

+Specyficznym efektem odkrywania przesz∏oÊci na nowo by∏ debiut formacji
R.U.T.A. kierowanej przez za∏o˝yciela Kapeli Ze Wsi Warszawa Macieja
Szajkowskiego. Wymykajàcy si´ gatunkowej klasyfikacji album Gore (Karrot
Kommando) przyniós∏ wspó∏czesne wizje dawnych pieÊni ludowego buntu,
opierajàc si´ na starych tekstach, ale w folkowym kontekÊcie umieszczajàc
wokalistów legendarnych grup punkowych Dezerter i Moskwa. Tym samym
nawiàzywa∏ wi´c równie˝ do tradycji polskich lat 80. Równie ciekawe zjawisko
pojawi∏o si´ w kr´gu polskiego rocka alternatywnego. Po raz kolejny da∏o
o sobie znaç ca∏e Êrodowisko polskich zespo∏ów odwo∏ujàcych si´ do rodzimych
tradycji rockowych lat 80. i big-bitu z koƒca lat 60.

+
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Bartek Chaciƒski

Wa˝nà nowoÊcià roku 2011 by∏ album Polish Rock grupy Nerwowe Wakacje
(Wytwórnia Krajowa). Autor tekstów i wokalista Jacek Szabraƒski, os∏uchany
w starych polskich przebojach, stawia na lokalnà tradycj´. Chcàc Êpiewaç
muzyk´ rockowà po polsku, zespó∏ choçby mimochodem musia∏ nawiàzaç
do poprzednich dekad, za baz´ uznajàc przede wszystkim lata 60. i wprost
odwo∏ujàc si´ w utworze Superman jest dead do stylu grupy Skaldowie.

+
Na tych ostatnich powo∏ujà si´ tak˝e cz∏onkowie Muzyki Koƒca Lata
na p∏ycie PKP Anielina (Thin Man Records). Ta grupa konsekwentnie
od paru lat czerpie inspiracje z archiwum polskiego rocka, w tym równie˝ big-bitu (s∏yszalnego nawet w tekstach: „Ju˝ na dworcu czekam, do rodzinnych
stron/Droga jest daleka, osiem godzin stàd/Czeka mama, tata, czeka stary pies/
Czeka ukochana, dla niej wioz´ wiersz” – z utworu Dworcowa). Bartosz
Chmielewski, lider formacji, swoje inspiracje wymienia jednym tchem:
Skaldowie, Alibabki, Krzysztof Klenczon, Marek Grechuta.
Zespo∏u Skaldowie dotyczy∏ te˝ jeden z najgor´tszych ostatnio sporów m∏odej
krytyki muzycznej. Grupa braci Zieliƒskich – „polscy The Beach Boys”, jak si´
ich ostatnio coraz cz´Êciej opisuje, nie tylko ze wzgl´du na rodzinny charakter
obu zespo∏ów – sta∏a si´ wi´c symbolem ca∏ego zjawiska w obr´bie alternatywnego rocka.
Nie tylko dla muzyków, ale i dla krytyków. „Teraz ich tradycja
to Trzaskowski, Grechuta, Seifert, D´bski, Trojanowska, Vox, Sztywny Pal Azji,
Varius Manx i Piasek. I wcale nie chcà goniç Zachodu – coraz mniej imponuje
im bieg∏a znajomoÊç anglosaskiego undergroundu i bycie na bie˝àco
ze wszystkimi tamtejszymi modami” – pisa∏ krytyk i muzyk Borys Dejnarowicz
o zmieniajàcej si´ perspektywie najbardziej os∏uchanych polskich dziennikarzy
muzycznych w swoim felietonie opublikowanym na ∏amach serwisu T-Mobile
Music.
O zainteresowaniu Êwiatem polskiego rocka lat 80. Êwiadczà nagrania
poznaƒskiej grupy Muchy, a tak˝e pomys∏y na odgrywanie przez artystów
pokroju Lecha Janerki czy VooVoo w ca∏oÊci materia∏u z ich najg∏oÊniejszych
p∏yt dla kolejnego pokolenia s∏uchaczy podczas Off Festivalu. Zjawisko
uzupe∏ni∏ w roku 2011 cykl kompilacji Polskie single (Agencja MTJ), zbierajàcy
w ciekawy i szeroki sposób wa˝ne utwory z tamtej dekady.
O kszta∏towaniu si´ sceny neobig-bitowej pisa∏ ju˝ wczeÊniej magazyn „Pulp”.
Na bie˝àco opisywa∏ jà te˝ inny miesi´cznik – kierowana przez regularnie
poszukujàcego w polskiej muzyce dobrych tekstów Paw∏a Dunina-Wàsowicza
„Lampa”.
Paradoksalnie – jeÊli si´ odwo∏aç do Simona Reynoldsa –
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ten nurt lokalnoÊci i powrotów do przesz∏oÊci w polskiej muzyce stawia∏ nas
w roku 2011 blisko tego, co dzia∏o si´ w wielkim muzycznym Êwiecie.

+
1. Raport IFPI nt. muzyki cyfrowej (Digital Music Report), 2012.
2. Dane z czerwca 2011 roku za serwisem news.cnet.com
3. Raport The Top 2011 European Summer Music Festivals dost´pny na stronie agencji
Havas Sports & Entertainment, www.havas-se.com
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Antoni Beksiak

Muzyka alternatywna
C y f r ow y d o s t ´ p d o m u z y k i r o z r y w kowe j w Po l s c e

+Granice zespo∏u zjawisk nazywanego „muzykà alternatywnà” sà trudne
do okreÊlenia, jednak jego wyodr´bnienie potrzebne jest dla scharakteryzowania
dziedziny pe∏niàcej opozycyjnà lub uzupe∏niajàcà rol´ wobec innych obszarów
kultury muzycznej. Próby dookreÊlenia terenów „alternatywy”, jej aktualnej
mapy, którà wyznaczy∏y wydarzenia roku 2011, dokona∏em na podstawie
zestawienia wybranych podsumowaƒ, jakie ukaza∏y si´ (przede wszystkim)
w internecie (lista serwisów pod tekstem) oraz wyró˝nieƒ najwa˝niejszych –
zdaniem autorów, redakcji, a okazjonalnie tak˝e czytelników – p∏yt w roku 2011.
Koniecznie trzeba przy okazji podkreÊliç, ˝e p∏yta wcià˝ jest
najwa˝niejszym wyznacznikiem w tej dziedzinie kultury muzycznej. Krytyka
w tym obszarze jest wyjàtkowo rozproszona, a autorami sà przede wszystkim
osoby niezwiàzane zawodowo z tego rodzaju dzia∏alnoÊcià. Wi´kszym zainteresowaniem darzy si´ tu takà twórczoÊç, której bli˝ej do mainstreamu popkultury.
Wi´kszoÊç podsumowaƒ wskazuje przede wszystkim p∏yty z dziedziny
szeroko poj´tego avant-popu, a nawet po prostu popu, którego kwalifikacja
do alternatywy jest sprawà dyskusyjnà. Obok p∏yt raperów ¸ony lub Mesa na
blogach „alternatywnych” pisze si´ tak˝e o p∏ytach z muzykà powa˝nà.
And˝elika Kaczorowska na portalu screenagers.pl, wÊród wielu wskazaƒ
z dziedziny „rozrywki”, og∏osi∏a „rok rehabilitacji akordeonu”, przytaczajàc
wykonanie I Symfonii Krzanowskiego na Warszawskiej Jesieni. Zwykle si´ganie
po muzyk´ powa˝nà dotyczy jednak elektroniki i innych rodzajów twórczoÊci
raczej odleg∏ych od idiomu filharmonicznego.
By zaczàç od
uogólnieƒ, portal Uwolnij Muzyk´! og∏osi∏: „To by∏ znakomity rok w polskiej
muzyce”. Wojtek Zra∏ek-Kossakowski uznaje za znaczàce, ˝e Macio Moretti
otrzyma∏ Paszport „Polityki” w dziedzinie muzyki popularnej: „Tak˝e w Polsce
zaciera si´ granica mi´dzy tym, co zwyk∏o nazywaç si´ muzycznym mainstreamem,
a tym, co nosi zazwyczaj nazw´ muzyki eksperymentalnej” i t´ tendencj´ odnosi
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nawet do dokonaƒ Maryli Rodowicz. Zauwa˝a te˝, ˝e „nawet jeÊli bardzo
nieÊmia∏o, to jednak coraz wyraêniej pojawia si´ w naszym kraju nowy j´zyk
pisania o muzyce”. W dziedzinie piÊmiennictwa dostrze˝ono ksià˝k´ Aleksa
Rossa Reszta jest ha∏asem, która jednak otrzyma∏a tak˝e negatywne recenzje –
z perspektywy dokonaƒ muzyki XX wieku jest to „apologia twórców »reakcyjnych«
kosztem uznanych mistrzów post´pu” (Marcin Krajewski).
W zakresie
fonografii bezapelacyjnym zwyci´zcà rankingów jest Micha∏ Jacaszek z p∏ytà
Glimmer, co wià˝e si´ tak˝e z tym, ˝e p∏yta ta wywo∏a∏a spore zainteresowanie
za granicà. Bez wàtpienia jest to „p∏yta roku” w dziedzinie muzyki alternatywnej,
swoista wizytówka Polski, ukazujàca, w jaki sposób wyrafinowanie kompozytorskie, przede wszystkim kolorystyczne, mo˝e iÊç w parze z piosenkowym
idiomem. P∏yta Jacaszka wyprzedzi∏a nawet takie pozycje, jak 8 Katarzyny
Nosowskiej i Quiet Giant Twilite, które nale˝à do obszaru scharakteryzowanego
w rozdziale „Nowe pràdy w polskiej muzyce rozrywkowej: pop, rock, hip-hop”,
podobnie jak p∏yta Profesjonalizmu, zespo∏u Marcina Maseckiego, uznana
za jednà z dwóch najwa˝niejszych (obok p∏yty Nosowskiej) w 2011 roku.
Ze Êrodowiska off-jazzu wraz z Maseckim wyró˝niony zosta∏ Wac∏aw
Zimpel. Pierwszy przede wszystkim za sprawà p∏yty Chopin Chopin Chopin,
która „namawia do Z∏ego, rzecz jasna Tyrmanda” (Pawe∏ Szczepanik), „grana
jest krzywo, w poprzek i na przekór” (Pawe∏ Franczak). Przy tej okazji warto
wspomnieç o rozwoju sk∏adów instrumentalnych, który na Zachodzie jest
nieod∏àcznà cz´Êcià dzia∏alnoÊci improwizatorów i kompozytorów, u nas,
z przyczyn przede wszystkim logistycznych, wyjàtkiem. Obok Profesjonalizmu
Masecki kieruje Warszawskà Orkiestrà Rozrywkowà im. I. Krenza (17 osób),
która zadebiutowa∏a na festiwalu Malta i podobnie jak sekstet ∏àczy wirtuozowskie, skomplikowane struktury z lekkoÊcià, zabawà i humorem. Zimpel
z kolei wzià∏ udzia∏ w nagraniu Kafka in Flight tentetu Resonance Ensemble
Kena Vandermarka, udziela si´ w Trifonidis Free Orchestra; jego p∏yty w roku
2011 to tak˝e Where My Complete Beloved Is, Hery (Jakub Lemiszewski:
„kontemplacyjny, wielowàtkowy free jazz”), Last Train to the First Station
Reed Trio z Vandermarkiem i Trzaskà oraz Moves Between Clouds: Live
in Warsaw zespo∏u Undivided.
„Marcin Masecki i Wac∏aw Zimpel to
pokolenie muzyków wykszta∏conych troch´ klasycznie, a troch´ jazzowo, którzy
do koƒca nie odnajdujà si´ ju˝ chyba w ˝adnej z tych dziedzin, ale zarazem
w obu spokojnie mogliby dzia∏aç” (Chaciƒski).
Szczególnym,
wysoko ocenionym zjawiskiem fonograficznym sta∏y si´ p∏yty wydawnictwa Bô∏t
i powiàzanej z nim Fundacji 4.99 – trzy albumy z dorobkiem Studia Ekspery-
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mentalnego Polskiego Radia oraz jego reinterpretacjami dokonanymi przez
znanych mi´dzynarodowych artystów, poczàtek serii nadrabiajàcej skandaliczne
zaniedbanie polskiej fonografii. Zyska∏y one mi´dzy innymi bezprecedensowe
w polskiej muzyce uznanie „The Wire”. Uzupe∏niajà je muzyczne „nagrobki”
dzia∏aƒ w Domu Pracy Twórczej w Wigrach – pierwsze na Êwiecie kompletne
wydanie Great Learning Corneliusa Cardew (wykonanego w Wigrach przez
mi´dzynarodowy zespó∏ amatorów), Wigry, koncertowe nagranie mi´dzynarodowej elektroorkiestry MIMEO (Monotype Rec.), i inne tytu∏y.

+Kilkakrotnie wskazywano w publikacjach na album Komeda Leszka Mo˝d˝era,
najwy˝ej oceniony ze stricte jazzowych: „Rozbudowane aran˝acje zachwycajà
pomys∏owoÊcià i przestrzenià” (Daniel BarnaÊ), Mo˝d˝er „wyekstrahowa∏
z kompozycji Komedy lirycznà esencj´” (Micha∏ Nierobisz).
WÊród „nieakademickich” kompozytorów muzyki elektroakustycznej Piotr
Kurek zab∏ysnà∏ albumami Heat i Dalia (pod szyldem Pi´tnastka, wydanie
na kasecie): „ErudycyjnoÊci Heat daleko do suchej ˝onglerki odniesieniami.
To raczej praktyczna umiej´tnoÊç olÊniewania retorykà” (Filip Sza∏asek);
„Zamknà∏ IDM-owe skomplikowanie w pe∏nych emocji folkowych reminiscencjach rustykalnego dzieciƒstwa” (¸ukasz Warna-Wies∏awski).
Kilkakrotnie pojawi∏y si´ tak˝e Smells Like Tape Spirit Kwintetu Wojtka
Mazolewskiego oraz This Is the Last Song I Wrote About Jews, Volume 1
Daktari. Liczne dalsze tytu∏y, wymienione dwu lub jednokrotnie, w niniejszym
opracowaniu pomijam, choç rzecz jasna stanowià one o ró˝norodnoÊci sceny.
Najwa˝niejsze wÊród festiwali alternatywy to krakowski Unsound oraz
katowicki Off (wchodzàcy w sfer´ opisywanà w rozdziale „Nowe pràdy
w polskiej muzyce rozrywkowej: pop, rock, hip-hop”). Unsound przedstawi∏
„artystów ze sceny klubowej, niszowych twórców wydajàcych na limitowanych
kasetach i winylach oraz klasyków, którzy mieli olbrzymi wp∏yw na dzisiejszà
muzyk´” (¸ukasz Warna-Wies∏awski). Wskazywano tak˝e i chwalono dzia∏ania
w ramach polskiej prezydencji w UE (w szczególnoÊci „TrzeciE Ucho”
w Elektrociep∏owni PowiÊle w Warszawie) oraz Europejskiego Kongresu
Kultury we Wroc∏awiu, który obfitowa∏ w wydarzenia b´dàce „nie lada gratkà
dla Êwiadomego odbiorcy” (Krzysztof Kowalczyk).
Przy czym
najbardziej „medialne” dzia∏anie na Europejskim Kongresie Kultury spotka∏o
si´ z ocenà negatywnà: „na Kongresie Kultury […] Aphex Twin »remiksowa∏«
Pendereckiego. […] (interesujàce, ˝e zaproszono artyst´ wypalonego, który
od dekady, a mo˝e i dekad, nie zaproponowa∏ nic interesujàcego)” (Kamil
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Antosiewicz), „PublicznoÊç mo˝e czuç si´ oszukana – efekt tych kolaboracji by∏
bowiem mizerny” (Jacek Plewicki).
Echem odbi∏o si´ tak˝e Sacrum
Profanum, które konsekwentnie przyciàga tak˝e „alternatywnà” publicznoÊç.
Liczne koncerty artystów zagranicznych wskazywano jako dowód rosnàcej skali
˝ycia muzycznego. Kowalczyk pisze: „Ten rok – jak zresztà kilka poprzednich –
udowodni∏, ˝e z koncertami w Polsce jest coraz lepiej. JeÊli w mojej sennej
metropolii, zwanej Trójmiastem, potrafi∏o odbyç si´ kilka ambitnych koncertów
jednego dnia, to oznacza, i˝ rzeczywiÊcie coÊ drgn´∏o. […] Nie zawiod∏y festiwale
[…] ma∏ego i Êredniego formatu, skierowane do specyficznej publicznoÊci”.
Przy okazji jednak Mariusz „nietendon” Depardieu zauwa˝a, ˝e
wzros∏y ceny biletów na koncerty zagranicznych wykonawców. „Nagle przesta∏o
mnie byç staç na to, ˝eby zobaczyç wszystko, co bym chcia∏. Smutnym standardem sta∏a si´ trzycyfrowa kwota”.
Przechodzàc do refleksji
ogólnych, Zra∏ek-Kossakowski wytyka „wyraênie mniejsze dotacje przyznane
w 2011 roku festiwalom i wydarzeniom prezentujàcym muzyk´ mniej medialnà”
i dodaje, ˝e „t∏umaczenie tego kryzysem jest naprawd´ nadu˝yciem”, natomiast
Kuba Ambro˝ewski zwraca uwag´ na „zjawisko patronatów medialnych,
na którego punkcie polski rynek muzyczny ma prawdziwà, unikalnà chyba
w skali Êwiata obsesj´. Fenomen ten ma sk∏onnoÊç do generowania mikropatologicznych sytuacji, w których za niewinnym, marketingowym barterem czai si´
ciÊnienie recenzji w tonie przynajmniej przyzwoitym”.
Wobec przewa˝ajàcego optymistycznego tonu, na koniec jeszcze raz oddaj´ g∏os
Zra∏kowi-Kossakowskiemu: „Ten rok by∏ kolejnym rokiem wyrastania pewnej
cz´Êci sceny muzycznej z rytualnych zachowaƒ i utartych schematów”.
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+Korzysta∏em z nast´pujàcych serwisów:
80bpm.net / brzydkieslowonaf.wordpress.com / chacinski.wordpress.com
fyh.com.pl / glissando.pl / impropozycja.blogspot.com / kaseta.org
kochamjazz.blox.pl / krytykapolityczna.pl / musicspot.pl
nausznie.blogspot.com / niebieskagodzina.blogspot.com
nowamuzyka.pl / polifonia.blog.polityka.pl / popupmusic.pl
porcys.com / screenagers.pl / uwolnijmuzyke.pl / wyborcza.pl
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Muzyka filmowa

+Tekst ten dotyczy polskich filmów z roku 2011, obejmuje te obrazy, które mia∏y
swojà premier´ kinowà w roku 2011 (choç wiele z nich wyprodukowano w roku
2010) i Polsk´ jako wy∏àczny kraj produkcji lub jeden z kilku – a wi´c ∏àcznie
38 filmów (w tym dwa dokumenty).

+Rok 2011 by∏ Êwietnym czasem dla polskiego kina zarówno komercyjnie, bo
kilka filmów rodzimych zdoby∏o szczyty box office’u (ponad milion widzów
przyciàgn´∏y Listy do M., Och, Karol 2, Bitwa warszawska 1920), jak i artystycznie – kilka innych zosta∏o zgodnie uznanych przez krytyk´ polskà
i mi´dzynarodowà za wybitne (koprodukcje Droga na drugà stron´ oraz M∏yn
i Krzy˝; debiuty Sala samobójców, Daas i Ki; mocne drugie filmy Wymyk
i Erratum). Mówimy jednak o muzyce i jej stanie, a jak wiadomo, „dobra muzyka
filmowa to taka, której nie s∏ychaç”. I faktycznie, przygotowujàc ten raport,
zorientowa∏em si´ ze zgrozà, i˝ wielu Êcie˝ek dêwi´kowych nie pami´tam
i musia∏em wróciç do êróde∏; pomocne okazywa∏o si´ te˝ s∏uchanie samych p∏yt,
bez oglàdania obrazu. Warto uwzgl´dniç dwie najwa˝niejsze nagrody za muzyk´:
marcowe Or∏y (2012, bo przyznawane za poprzedni rok) i majowe Lwy festiwalu
w Gdyni (2012). Pierwszà otrzyma∏ weteran Micha∏ Lorenc za Czarny czwartek.
Janek WiÊniewski pad∏ (re˝. Antoni Krauze), drugà nowicjusz Piotr Dziubek
za polsko-rumuƒskà Drog´ na drugà stron´ (re˝. Anca Damian).
A˝ trzy filmy umuzyczni∏ w tym roku Micha∏ Lorenc, specjalista w bran˝y –
oprócz wy˝ej wspomnianego tak˝e W imieniu diab∏a (re˝. Barbara Sass)
i Jan Pawe∏ II. Szuka∏em Was… (re˝. Tomasz Szmidt). To jednak w Czarnym
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czwartku… najlepiej widaç maestri´ kompozytora – oscylowanie mi´dzy
symfonicznà orkiestrà a w∏asnym zespo∏em kameralno-folkowym (Des Orient),
Êwietny warsztat (kontrapunktyczne Êcie˝ki, praca przetworzeniowa, orkiestracyjne cymesy w postaci cymba∏ów czy klarnetu basowego). Nawet jeÊli czasem
Lorenc ociera si´ o patos, doÊç zrozumia∏y w kontekÊcie tego zaanga˝owanego
filmu rekonstruujàcego okolicznoÊci Grudnia 1970, to wspó∏czesnego rysu
Od patosu nie
dodaje tytu∏owa ballada w ognistej interpretacji Kazika.
stroni∏ te˝ zmar∏y niedawno bard „SolidarnoÊci” Przemys∏aw Gintrowski
w Trzech minutach. 21:37 (re˝. Maciej Âlesicki) o zjednoczeniu rodaków po
Wszechobecny jeszcze niedawno Krzesimir
Êmierci papie˝a.
D´bski zaanga˝owany by∏ w zesz∏ym roku tylko przy dwóch filmach, ale za to
kasowych: Bitwa warszawska 1920 (re˝. Jerzy Hoffman) oraz Poka˝ kotku, co
masz w Êrodku (re˝. S∏awomir Kryƒski). W pierwszym dominujà oczywiÊcie
mniej lub bardziej zadzier˝yste marsze z du˝ym udzia∏em „tràbotaktów”,
ale l˝ejszego kolorytu dodajà bigbandowe aran˝acje mi´dzywojennych szlagierów
w scenach z udzia∏em jednej z bohaterek (Êpiewajàca aktorka Natasza Urbaƒska).
Maciej Zieliƒski, znany z muzyki do seriali i komedii romantycznych,
postawi∏ na rozpoznawalny lejtmotyw i swobodniejszy styl, mi´dzy popem
a jazzem, gdzie do smyczków do∏àczajà sample oraz znane piosenki (Afromental,
Natalia Kukulska, Kate Perry). W podobne tony uderza coraz lepiej radzàcy
sobie na rynku ¸ukasz Targosz, 35-letni absolwent wydzia∏u kompozycji i jazzu
katowickiej Akademii Muzycznej – wa˝nej uczelni dla polskiej muzyki filmowej.
Jego muzyka do Listów do M. (re˝. Mitja Okorn) i Los Numeros (re˝. Ryszard
Zatorski) przeznaczona jest na zbli˝onà obsad´: fortepian (sam autor), gitara
(Jacek Tarkowski), sekcja rytmiczna, kwartet smyczkowy, opcjonalnie instruTaki sk∏ad, mo˝e z wi´kszym udzia∏em partii
menty d´te i chórki.
wokalnych, wyznacza tak˝e muzyk´ Filipa Siejki do Weekendu (re˝. Cezary
JeÊli ju˝ p∏ynnie, jak˝e typowo dla muzyki filmowej, przeszliÊmy
Pazura).
do jazzu i popu, to trzeba wspomnieç, ˝e zdarzajà si´ tak˝e Êcie˝ki dêwi´kowe
czystej próby, bez gatunkowych stopów. I tak Leszek Mo˝d˝er napisa∏ muzyk´
do Miliona dolarów (re˝. Janusz Kondratiuk) na smyczki, saksofony, gitary
i oczywiÊcie fortepian, aran˝ujàc tak˝e kilka piosenek. Z kolei Tomasz Staƒko
zagra∏ ze znanymi jazzmanami (Jose Manuel Alban Juarez – instrumenty
perkusyjne, Marek Napiórkowski – gitary, S∏awomir Kurkiewicz – kontrabas,
Janusz Skowron – instrumenty klawiszowe, Dominik Wania – fortepian,
Fender Rhodes) do Ma∏ej matury 1947 (re˝. Janusz Majewski). Oba przypadki
to raczej rezultat przyjaêni z re˝yserami ni˝ poczàtek kariery filmowej uznanych
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improwizatorów, jednak efekt okazuje si´ nadzwyczaj mi∏y dla ucha. Co innego
taki weteran jak Zygmunt Konieczny, twórca doÊç jednak przewidywalnej
muzyki do Nie tego cz∏owieka (re˝. Pawe∏ Wendorff) na flet, saksofon,
Niemal niezauwa˝alna
instrumenty klawiszowe, bas i kwartet smyczkowy.
okaza∏a si´ Êcie˝ka dêwi´kowa do Kreta (re˝. Rafael Lewandowski), zgodnie
z narodowoÊcià kompozytora Jérôme’a Raubatiera lekka i francuska niczym
z Amelii, mimo ponurego doÊç wydêwi´ku filmu o synowsko-ojcowskich
rozrachunkach z peerelowskà przesz∏oÊcià. Bardziej awangardowo podszed∏
do sprawy Olgierd „Olo” Walicki – zresztà nie mia∏ wyboru, bo Ewa
(re˝. Adam Sikora i Ingmar Villquist) to tylko z pozoru prosta opowieÊç
o emancypacji kobiety. Stàd du˝o Êmia∏ych dysonansów, modulacji i improwizacji na sopran, klarnet, fortepian, perkusj´, a tak˝e kontrabas, gitar´ basowà,
Inne jednak
instrumenty klawiszowe i komputer, które obs∏uguje autor.
zjawisko zwraca uwag´ – oto sporo filmów, tak˝e tych wysokobud˝etowych,
obywa si´ niemal zupe∏nie bez specjalnie dla nich pisanej muzyki! Zast´pujà jà
znane i lubiane piosenki zespo∏ów takich jak: Kombi (Wyjazd integracyjny,
re˝. Przemys∏aw Angerman), Varius Manx Roberta Jansona (Wojna ˝eƒsko-m´ska, re˝. ¸ukasz Palkowski), Farba i inne (Âwinki, re˝. Robert Gliƒski),
czy wreszcie wszystkie hity lat 80. w wykonaniu Perfectu, Maanamu, Lombardu,
Turbo, Kaczmarskiego i Trzciƒskiego/Brylla/Proƒko (Osiemdziesiàt milionów,
re˝. Waldemar Krzystek). OczywiÊcie, w pierwszych wymienionych komediach
romantycznych daje to dodatkowy efekt zderzenia treÊci tekstu z akcjà na
ekranie; w ostatniej nostalgicznej sensacji sprzyja kreowaniu nastroju. Podobnà
rol´ grajà szlagiery kabaretowe i patriotyczne w Bitwie warszawskiej 1920
czy szlagiery Warsa i Petersburskiego w Poka˝ kotku… Piosenki Krawczyka
i Trzciƒskiego funkcjonujà jako cytaty z epoki i ironiczne odwo∏anie w zbuntowanym Made in Poland (re˝. Przemys∏aw Wojcieszek), wplecione w ostry punk
Jakuba Kapsy (gitara, bas, syntezator, perkusja i saksofon). Szczególnà rol´
zyskujà z kolei w pamflecie na prowincjonalnoÊç, jakim jest Maraton taƒca
(re˝. Magdalena ¸azarkiewicz), gdzie liczne numery Bartosza Dziedzica stylizowane sà na parkietowe hity, zaÊ muzyk´ autonomicznà skomponowa∏ Antoni
Komasa-¸azarkiewicz.

+

+

+++
+Podobne kompilacje ˝ywià si´ oczywiÊcie tak˝e klasykà. W gadanym kinie

drogi Baby sà jakieÊ inne (re˝. Marek Koterski) znalaz∏o si´ miejsce tylko dla
Preludium c-moll Chopina i piosenki Roberta Friedricha. W Erratum
(re˝. Marek Lechki) rozbrzmiewajà fragmenty Ave Maria Schuberta i Koncertu
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fortepianowego Es-dur Liszta obok niezwykle dyskretnej muzyki Bartosza
Straburzyƒskiego i zespo∏u o apetycznej nazwie Chicken On Pasta z udzia∏em
samego re˝ysera. Manieryzmu eksperymentalnych Italiani (re˝. ¸ukasz Barczyk)
Muzyka klasyczna jako
nie jest w stanie uratowaç nawet Vivaldi.
taka odegra∏a wa˝nà rol´ fabularnà tylko w jednym filmie roku 2011, Wygranym
(re˝. Wies∏aw Saniewski) o Êwi´càcym tryumfy m∏odym pianiÊcie, który
rezygnuje z kariery. Z licznymi utworami Chopina (Koncert fortepianowy f-moll,
Sonata h-moll, Scherzo b-moll, Walc op. 64 nr 2, Fantazja-Impromptu op. 66,
Nokturn op. posth) rywalizujà tu, co znamienne, Elvis Presley (trzy piosenki)
i… Gienek Loska.

+++

++++
+Muzyka w najlepszych filmach tego sezonu nie trzyma si´ sztywnych podzia∏ów

gatunkowych. Choç Sala samobójców (re˝. Jan Komasa) zaczyna si´
od Sobowtóra Schuberta, a koƒczy Orfeuszem i Eurydykà Glucka, to w Êrodku
rozbrzmiewa alternatywna elektronika Micha∏a Jacaszka i innych. Âwietnie
ilustruje to konflikt mi´dzy nastoletnim bohaterem zagubionym w Êwiecie
wirtualnym a wiecznie zapracowanymi rodzicami aspirujàcymi do elity.
Trudne zadanie stan´∏o przed Isidorosem Papadakisem, autorem Êcie˝ki
dêwi´kowej do jednego z najlepszych filmów roku, oryginalnego debiutu Daas
(re˝. Adeian Panek). Historia XVIII-wiecznego mesjasza lub szarlatana
z jednej strony sk∏ania do stylizacji na epok´ prze∏omu baroku i klasycyzmu
(flet, obój, klarnet, fortepian i kwintet smyczkowy), a z drugiej – otwiera
mo˝liwoÊci oddania walki rozumu i ducha w partiach wokalnych, pe∏nych intrygujàcych efektów.

+

++

++
+Z kolei w Wymyku (re˝. Greg Zgliƒski) kompozytor Jacek Grudzieƒ, znany

z muzyki wspó∏czesnej, postawi∏ na przestrzenne, nieco ambientowe brzmienia
gitar (tak˝e sam re˝yser), fortepianu (tak˝e sam kompozytor), oraz sekcji
rytmicznej i chóru, z pi´knym koƒcowym numerem. Znamienne, ˝e autorstwo
rozciàga si´ w tym wypadku tak˝e na muzyk´, podobnie jak we wspomnianym
Erratum czy M∏ynie i Krzy˝u (re˝. Lech Majewski), gdzie za Êcie˝k´ dêwi´kowà
odpowiada∏ sam re˝yser wraz z Józefem Skrzekiem. W efekcie du˝o tu uduchowionych, archaicznych chórów – w koƒcu film w niezwykle wyrafinowany
sposób o˝ywia obraz Breughla – ale nie bez anachronicznego fortepianu.
Wreszcie szczególnie trudne zadanie stan´∏o przed kompozytorami
do dwóch animacji: wspomnianym Piotrem Dziubkiem z Drogi na drugà stron´
oraz Janem Duszyƒskim i Jackiem Szymkiewiczem z Je˝a Jerzego (re˝. Wojciech

+++
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Wawszczyk, Jakub Tarkowski, Tomasz LeÊniak). W pierwszym jest sporo
nawiàzaƒ do tradycji gatunku, a ca∏oÊç ma nostalgiczno-cyrkowy charakter;
w drugim – znacznie wi´cej trafnych i samoÊwiadomych parodii muzyki
m∏odzie˝owej i filmowej.

+++++++
+Ta skrótowa wyliczanka bynajmniej nie wyczerpuje tematu. Aktywnie dzia∏ajà
kompozytorzy polscy za granicà: Jan A.P. Kaczmarek (jedyny nasz laureat
Oscara w kategorii muzyki filmowej) czy Abel Korzeniowski (coraz wi´ksze
sukcesy w Hollywood). To w∏aÊnie ten pierwszy w roku 2011 powo∏a∏ do ˝ycia
w Poznaniu Mi´dzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki „Transatlantyk”,
pionierskà imprez´ tego typu w kraju. W jej ramach, oprócz szeregu Êwietnych
koncertów (Balanescu Quartet, Atom String Quartet, Orkiestra Rybczyƒskiego
z muzykà live), odby∏y si´ dwa konkursy dla m∏odych twórców do lat 35 –
W pierwszym
kompozycji i improwizacji do zadanych fragmentów.
laureatem nagrody Transatlantyk Young Composer (20 000 dolarów!) zosta∏
Matthijs Kieboom z Holandii, a wÊród dziesi´ciu finalistów znaleêli si´
Monika Cybulska i Krzysztof Janczak, absolwent muzykologii Uniwersytetu
Warszawskiego, który zdoby∏ III nagrod´. Z kolei nagroda Instant Composition
Contest (10 000 dolarów) pow´drowa∏a do Dawida Rudnickiego, absolwenta
Akademii Muzycznej w Katowicach. Poznaƒski Transatlantyk odby∏ si´ w roku
2012 ponownie i w ten sposób wraz z krakowskim Festiwalem Muzyki Filmowej
oraz warszawsko-wroc∏awskim Âwi´tem Kina Niemego spo∏em przyczyniajà si´
do tego, by muzyk´ filmowà jednak by∏o s∏ychaç…

++
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+
+
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Muzyka polska w mediach
w 2011 roku

+ObecnoÊç muzyki polskiej w mediach elektronicznych regulujà przepisy
„Ustawy o radiofonii i telewizji”. Jej nowelizacja z 2011 roku wprowadzi∏a m.in.
zmiany w art. 15 ust. 2 – kluczowym, jeÊli chodzi o obecnoÊç muzyki polskiej
w krajowym eterze. Przepisy te wesz∏y w ˝ycie z dniem 23 maja 2011 roku.
Artyku∏ 15 otrzyma∏ nast´pujàce brzmienie:
„2. Nadawcy programów radiowych, z wy∏àczeniem programów tworzonych
w ca∏oÊci w j´zyku mniejszoÊci narodowej lub etnicznej lub w j´zyku regionalnym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoÊciach
narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (DzU nr 17, poz. 141 i nr 62,
poz. 550 oraz z 2009 r. nr 31, poz. 206 i nr 157, poz. 1241), przeznaczajà
co najmniej 33% miesi´cznego czasu nadawania w programie utworów s∏owno-muzycznych na utwory, które sà wykonywane w j´zyku polskim, z tego
co najmniej 60% w godzinach 5–24”.
Ustawodawca doda∏ jeszcze dwa ust´py (2a i 2b), w brzmieniu:
„2a. Przy ustalaniu czasu nadawania w godzinach 5–24, o którym mowa
w ust. 2, czas nadawania utworu s∏owno-muzycznego w tych godzinach wykonywanego w j´zyku polskim przez debiutanta jest liczony jako 200% czasu
nadawania utworu.
2b. Za utwór wykonywany przez debiutanta uwa˝a si´ utwór s∏owno-muzyczny
wykonywany w j´zyku polskim, który w danym okresie rozliczeniowym zosta∏
rozpowszechniony w programie radiowym, a od daty pierwszego rozpowszechnienia nie min´∏o 18 miesi´cy, przy czym za debiutanta uwa˝a si´ wy∏àcznie
artyst´ lub zespó∏ muzyczny, który w powy˝szym okresie 18 miesi´cy po raz
pierwszy opublikowa∏ album zawierajàcy utwory s∏owno-muzyczne lub pojedyncze nagranie utworu s∏owno-muzycznego”.
Wed∏ug sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia∏alnoÊci
w 2011 roku: „Wszyscy nadawcy ogólnokrajowych, koncesjonowanych programów
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radiowych realizowali przepis nakazujàcy przeznaczaç 33% kwartalnego czasu
nadawania utworów s∏owno-muzycznych na utwory wykonywane w j´zyku
polskim. W programach RMF FM i Radio Zet udzia∏ tych utworów pozostawa∏
na poziomie ustawowym (33%), w Radiu Maryja by∏ znacznie wy˝szy (83%
w I kwartale)”. Z ustawowego obowiàzku przestrzegania narzuconych kwot
wywiàzali si´ równie˝ nadawcy programów radiowych o zasi´gu regionalnym
i zdecydowana wi´kszoÊç nadawców lokalnych. WÊród tych rozg∏oÊni, które nie
wywiàza∏y si´ z realizacji postanowieƒ artyku∏u 15 ust. 2 ustawy, sprawozdanie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wymienia: Radio Weekend (32,6%
w II kwartale), Radio Ko∏obrzeg (27% w I kwartale, 30,4% w II kwartale
i 28% w III kwartale), Radio Hobby (31% w I i II kwartale), Radio Plus
(stacje katolickie): Lipiany, Szczecin, Podhale, Olsztyn, ¸ódê, Kraków i Koszalin
(w I i II kwartale). Z drugiej strony bardzo du˝y udzia∏ utworów s∏owno-muzycznych wykonywanych w j´zyku polskim (powy˝ej 80%) odnotowano w grupie
diecezjalnych i parafialnych stacji radiowych oraz rozg∏oÊni dzia∏ajàcych
samodzielnie.

+Nieco inaczej przedstawia si´ sytuacja muzyki w stacjach telewizyjnych. Wynika
to z profilu programowego albo formatu poszczególnych anten. WÊród koncesjonowanych nadawców telewizyjnych istnieje taka, która w ogóle nie emituje
utworów s∏owno-muzycznych w j´zyku polskim oraz nadajàca wy∏àcznie utwory
s∏owno-muzyczne w rozumieniu zapisów ustawowych. Sprawozdanie podkreÊla,
˝e stacje debiutujàce w 2011 roku na polskim rynku telewizyjnym osiàgn´∏y
pod tym wzgl´dem „wyniki du˝o wy˝sze ni˝ przewiduje minimum ustawowe”.
W sprawozdaniu KRRiT podkreÊlono, ˝e „ze sprawozdaƒ kwartalnych Polskiego
Radia […] wynika, ˝e nadawca we wszystkich kwarta∏ach 2011 roku w ka˝dym
z programów przeznacza∏ na utwory s∏owno-muzyczne wykonywane w j´zyku
polskim wi´cej ni˝ 33% kwartalnego czasu nadawania w programie tych
utworów. Wyjàtkiem by∏ Program 2, w którym w III kwartale udzia∏ tych
utworów by∏ nieco ni˝szy od wymaganego w przepisie ustawy (32,2%). Wysoki
udzia∏ zosta∏ odnotowany w IV kwartale w programie Polskiego Radia Dla
Owe doÊç suche wyliczenia nie precyzujà jednak
Zagranicy (99%)”.
wartoÊci i jakoÊci prezentowanej muzyki polskiej. W wi´kszoÊci przypadków
sà to piosenki z nurtu szeroko poj´tej muzyki rozrywkowej. TwórczoÊç ambitna
i wysoka (w potocznym rozumieniu kryjàca si´ pod has∏em „muzyka powa˝na”
bàdê „muzyka klasyczna”) – jeÊli chodzi o rozg∏oÊnie ogólnopolskie – w∏aÊciwie
pojawia si´ wy∏àcznie w ofercie Programu 2 Polskiego Radia oraz w doÊç Êlado-
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wych iloÊciach w Programie 1 Polskiego Radia (78 godzin – tzn. 0,9%).
Literalne rozumienie zapisów art. 15 ust. 2 ustawy prawdopodobnie wypacza
równie˝ faktyczny stan obecnoÊci muzyki polskiej w audycjach Programu 2
Polskiego Radia. Sformu∏owania prawne wy∏àczajà bowiem z tej kategorii sporà
liczb´ dzie∏ kompozytorów polskich napisanych do tekstów obcoj´zycznych.
W efekcie utwory takie, jak np. Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego
albo Chantefleurs et chantefables Witolda Lutos∏awskiego nie mogà byç
wliczone do puli „utworów s∏owno-muzycznych w j´zyku polskim” ze wzgl´dów
oczywistych. Pozostaje zadaç retoryczne pytanie – czy wg ustawodawcy jest to
„muzyka polska” czy nie? A jeÊli nie – to dlaczego?

+
Program 2 Polskiego Radia
Jest to jedyna antena w krajowym eterze, której oferta programowa obejmuje
niemal wy∏àcznie kultur´ wysokà – muzyk´ (powa˝nà, jazzowà i folkowà,
twórczoÊç eksperymentalnà), literatur´, sztuk´, teatr i film oraz szeroko rozumianà publicystyk´ poruszajàcà problemy i zjawiska z tych dziedzin. W strukturze
gatunkowej radiowej Dwójki na muzyk´ nadawanà w audycjach muzycznych
i s∏owno-muzycznych oraz w blokach programowych i pasmach muzycznych
w 2011 roku ogó∏em przypad∏o 64,2% czasu antenowego (5621 godzin). Muzyka
powa˝na stanowi∏a 59% (5169 godzin), ludowa i etniczna 2% (172 godziny),
jazz 3% (267 godzin), a inne gatunki 0,1% (13 godzin).
Repertuar audycji muzycznych Programu 2 obejmowa∏ bie˝àce transmisje oraz
retransmisje koncertów krajowych i zagranicznych, nagrania archiwalne
zespo∏ów Polskiego Radia i innych, koncerty w wykonaniu zespo∏ów artystycznych
Polskiego Radia, nagrania p∏ytowe polskie i Êwiatowe oraz bogatà ofert´
muzycznà Europejskiej Unii Radiowej (EBU). W ofercie programowej Dwójki
znajdujà swoje odzwierciedlenie wszystkie najwa˝niejsze wydarzenia artystyczne
kraju – koncerty okolicznoÊciowe i festiwale (ogólnopolskie i regionalne).
W roku 2011 transmitowane lub retransmitowane by∏y m.in. koncerty nast´pujàcych polskich festiwali: „Chopin i jego Europa”, Wielkanocny Festiwal
Ludwiga van Beethovena, Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, Opera Rara,
Festiwal Muzyki Polskiej (Kraków), Mazovia Goes Baroque (wspó∏organizowany
przez Program 2 PR), Wratislavia Cantans, Musica Polonica Nova, Musica
Electronica Nova (Wroc∏aw), Warszawska Jesieƒ, Festiwal Muzyki Dawnej
„PieÊƒ naszych korzeni”, Festiwal Witolda Lutos∏awskiego „¸aƒcuch”, Festiwal
Goldbergowski (Gdaƒsk), Mi´dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-
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-Zdroju, Festiwal Prawykonaƒ – Polska Muzyka Najnowsza (Katowice; organizator: NOSPR), Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (Cz´stochowa).
Dwójka transmitowa∏a tak˝e przes∏uchania Mi´dzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W ofercie programowej
uwzgl´dnione zosta∏y najwa˝niejsze rocznice przypadajàce w 2011 roku: setne
rocznice urodzin Stefana Kisielewskiego, Bohdana Wodiczki i W∏adys∏awa
Szpilmana, 90. rocznica urodzin Stanis∏awa Wis∏ockiego, 90. urodziny profesora
Micha∏a Bristigera, 85. urodziny Jana Krenza, 25. rocznica Êmierci Aleksandra
Tansmana, 20. rocznica Êmierci Andrzeja Panufnika, 10. rocznica Êmierci
Haliny Czerny-Stefaƒskiej, 110. rocznica powstania Filharmonii Narodowej,
rocznica Êmierci Henryka Miko∏aja Góreckiego, 30. rocznica powstania zespo∏u
Bornus Consort i inne.

+Muzyka polska pojawia si´ we wszystkich pasmach programowych Dwójki
(w ró˝nych proporcjach). W nocnym paÊmie zarezerwowany jest natomiast czas
przeznaczony wy∏àcznie na twórczoÊç kompozytorów polskich. To audycja
„Fantazja polska” – emitowana od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 1.00–2.00
(w wymiarze 60 minut), a w soboty i niedziele od 2.00 do 6.00 (240 minut).
Prezentowane sà tu archiwalne nagrania Polskiego Radia oraz nagrania p∏ytowe.

+
Muzyka polska w repertuarach i dzia∏alnoÊci zespo∏ów muzycznych
Polskiego Radia
W 2011 roku w ramach struktur Polskiego Radia dzia∏a∏y cztery zespo∏y:
– Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (z siedzibà w Katowicach,
wspó∏finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz miasto Katowice),
– Polska Orkiestra Radiowa (Warszawa),
– Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” (Poznaƒ),
– Chór Polskiego Radia (Kraków).

+
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia [NOSPR]
Jest nie tylko najstarszym i najbardziej utytu∏owanym zespo∏em muzycznym
Polskiego Radia (za∏o˝onym w Warszawie w 1935 przez Grzegorza Fitelberga),
ale przede wszystkim wiodàcym polskim zespo∏em symfonicznym, pe∏niàcym
na forum mi´dzynarodowym obowiàzki ambasadora kultury naszego kraju.
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Od 2000 roku funkcj´ dyrektora naczelnego i programowego NOSPR sprawuje
Joanna Wnuk-Nazarowa. Dwa podstawowe nurty dzia∏alnoÊci orkiestry
to koncerty we w∏asnej siedzibie (GórnoÊlàskie Centrum Kultury im. Krystyny
Bochenek) oraz w ca∏ym kraju (wyst´py na festiwalach) i za granicà, a tak˝e
nagrania archiwalne dla Polskiego Radia.

+W 2011 roku zespó∏ da∏ 43 koncerty [wi´cej na str. 136].

NOSPR
kontynuowa∏a tradycj´ uczestnictwa w festiwalach podczas koncertów wyjazdowych
i w ramach wydarzeƒ organizowanych w stolicy Górnego Âlàska. Najwa˝niejsze
wyst´py festiwalowe: 4. Festiwal Prawykonaƒ „Polska Muzyka Najnowsza”
(w∏asna organizacja; Katowice, 25–27 marca), Warszawska Jesieƒ (wrzesieƒ),
Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Âlàski i jego goÊcie – Pokolenie
Stalowowolskie” (Katowice, 18 listopada), 2. Festiwal Grudniowy „Eugeniusz
Programy wyst´pów
Knapik W gór´ w cisz´…” (Katowice, 16 grudnia).
koncertowych by∏y bardzo ró˝norodne, w wielu uwzgl´dnione zosta∏y przypadajàce w 2011 roku rocznice. Znaczàce miejsce zarezerwowano dla twórczoÊci
Eugeniusza Knapika, wpisujàc si´ tym samym w obchody 60. rocznicy urodzin
kompozytora. Jego utwory zosta∏y zaprezentowane na 2 koncertach w Katowicach:
18 listopada (Moby Dick. Introduction To Mystery) i 16 grudnia (Up Into The
Silence). W 20. rocznic´ wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia) w programie specjalnego koncertu „Pami´ci ofiar stanu wojennego” (Archikatedra
w Katowicach) znalaz∏ si´ Exodus Wojciecha Kilara. Profil repertuarowy
koncertów NOSPR wydaje si´ byç szczególnie wa˝ny ze wzgl´du na liczb´
premier i prawykonaƒ. Znalaz∏o si´ w nich 13 Êwiatowych prawykonaƒ (utwory
Krzysztofa Meyera, Dariusza Przybylskiego, Zaida Jabri, Zbigniewa Bargielskiego, Justyny Kowalskiej-Lasoƒ, Macieja Jab∏oƒskiego, Miko∏aja Góreckiego,
Marka Rull Walarowskiego, Macieja Ma∏eckiego, Krzesimira D´bskiego, Wolfa
Kerscheka, Georga Gershwina i Wojciecha Kilara) oraz 5 pierwszych polskich
wykonaƒ (kompozycje Piotra Mossa, Stanis∏awa Skrowaczewskiego, Broniusa
Kutavičiusa, Joji Yuasy i Rolfa Wallina). Zespó∏ bra∏ udzia∏ równie˝ w projektach
interdyscyplinarnych, wychodzàcych poza wàsko pojmowanà przestrzeƒ tzw.
muzyki powa˝nej – ∏àczàcych si´ z nurtami twórczoÊci jazzowej, a nawet muzyki
rozrywkowej, albo z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje Festiwal Prawykonaƒ, stworzony z inicjatywy
NOSPR. Jedyny w kraju, na którego program sk∏adajà si´ wy∏àcznie premierowe
dzie∏a kompozytorów polskich wszystkich generacji, z du˝ym akcentem
postawionym na twórczoÊç pokolenia najm∏odszego.

+++
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W roku 2011 list´ nagraƒ archiwalnych NOPSR wzbogaci∏o 15 kompozycji.
CzternaÊcie z nich to dzie∏a kompozytorów polskich. Szczególnie wa˝ne wydajà
si´ byç rejestracje utworów wokalno-instrumentalnych: operetki Loteria na
m´˝ów czyli Narzeczony nr 69 Karola Szymanowskiego (przedsi´wzi´cie
wymagajàce zaanga˝owania du˝ej liczby solistów – w obsadzie 21 postaci) oraz
oratorium Stworzenie Êwiata Krzysztofa Meyera. Pe∏na lista nagranych dzie∏
kompozytorów polskich przedstawia si´ nast´pujàco:
– Zbigniew Bujarski – Contraria na orkiestr´,
– Stefan Kisielewski – Ma∏a uwertura,
– Hanna Kulenty – Twenty-Five na wielkà orkiestr´ symfonicznà,
– Aleksander Lasoƒ – hyMMny na orkiestr´,
– Juliusz ¸uciuk – Melorytmy na orkiestr´,
– Krzysztof Meyer – Stworzenie Êwiata,
– Krzysztof Penderecki – Koncert altówkowy (w wersji na wiolonczel´),
– Kazimierz Serocki – Freski symfoniczne, Musica concertante per orchestra,
Serce nocy na baryton i orkiestr´,
– Zygmunt Stojowski – Prolog, Scherzo i Wariacje (II Koncert fortepianowy
As-dur) op. 32,
– Karol Szymanowski – operetka Loteria na m´˝ów czyli Narzeczony nr 69
– Stanis∏aw Wis∏ocki – Koncert fortepianowy,
– Lidia Zieliƒska – Melodramat na orkiestr´ symfonicznà.

+
Polska Orkiestra Radiowa [POR]
Drugi pod wzgl´dem wielkoÊci i znaczenia zespó∏ muzyczny Polskiego Radia.
Zespó∏, dzia∏ajàcy od 1945 roku w Warszawie (za∏o˝ony przez Stefana Rachonia),
w zakresie swoich obowiàzków (tzw. normy) ma koncerty publiczne oraz
nagrania archiwalne. W 2011 roku funkcj´ dyrektora artystycznego sprawowa∏
¸ukasz Borowicz. Zdecydowana wi´kszoÊç aktywnoÊci POR przypada na rzecz
Programu 2 Polskiego Radia. Na tej antenie regularnie transmitowane sà
koncerty sezonu artystycznego POR organizowane w Studiu Koncertowym
Polskiego Radia im. Witolda Lutos∏awskiego, jak równie˝ prezentowane sà
Koncerty odbywajà si´ w niedziele, w trybie
nagrania archiwalne.
comiesi´cznym. W programach tych koncertów znalaz∏y si´ mi´dzy innymi
utwory Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutos∏awskiego, Zygmunta
Stojowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Ludomira Ró˝yckiego, Krzysztofa Meyera,
Stefana Kisielewskiego, Franciszka Lessla, Józefa Brzowskiego, Emila

+
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M∏ynarskiego, Czes∏awa Marka, Krzysztofa Baculewskiego, Agaty Zubel i Macieja
Zieliƒskiego. Ten ostatni w sezonie artystycznym 2011/2012 sprawowa∏ funkcj´
kompozytora-rezydenta w POR, w ramach programu Instytutu Muzyki i Taƒca
„Kompozytor – rezydent”.

+Do wa˝nych wydarzeƒ w dzia∏alnoÊci POR nale˝y zaliczyç ponownà premier´
odnalezionego po ponad 100 latach I Koncertu skrzypcowego Emila M∏ynarskiego
(20 lutego; solista: Piotr P∏awner). Utwór – nagrodzony na konkursie kompozytorskim w Lipsku – powsta∏ w 1897 roku, a po raz ostatni wykonany by∏ 6 listopada 1989 w Warszawie. Materia∏y wykonawcze odnalezione zosta∏y w Filadelfii.
W sezonie artystycznym orkiestry znalaz∏ si´ równie˝ koncert z cyklu „Generacje” –
zorganizowany we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i Zwiàzkiem
Kompozytorów Polskich (27 marca). POR wystàpi∏a pod dyrekcjà Moniki
Woliƒskiej, a na program z∏o˝y∏y si´ utwory Krzysztofa Baculewskiego (Ground
na orkiestr´), Tadeusza Majerskiego (Koncert – Poemat na fortepian i orkiestr´),
Micha∏a Pawe∏ka (Ardeaglais), Andrzeja Dobrowolskiego (Muzyka na smyczki, 2
grupy instrumentów d´tych i 2 g∏oÊniki) oraz Macieja Zieliƒskiego (Concerto
inquieto na klarnet i orkiestr´) i S∏awomira Kupczaka (Figment). Na przypadajàcà 18 wrzeÊnia inauguracj´ sezonu artystycznego 2011/2012 zaprezentowano
koncertowà wersj´ opery Legenda Ba∏tyku Feliksa Nowowiejskiego. By∏o to
pierwsze wykonanie tego dzie∏a po ponad 50 latach. WÊród zrealizowanych
w 2011 roku nagraƒ archiwalnych (w porozumieniu z Programem 2 Polskiego
Radia) znalaz∏y si´ g∏ównie utwory kompozytorów polskich, m.in. Stefana
Kisielewskiego (w 100. rocznic´ urodzin i 20. rocznic´ Êmierci). Orkiestra
dokoƒczy∏a nagrywanie koncertów skrzypcowych Gra˝yny Bacewicz (solistka:
Joanna Kurkowicz) oraz zrealizowa∏a nagrania arii operowych (Moniuszko,
Szymanowski) z Mariuszem Kwietniem.

+
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
Zespó∏ zgodnie ze swoim statusem realizuje nagrania i koncerty na potrzeby
Polskiego Radia. Wyst´py zagraniczne orkiestry sà okazjà dla promowania
twórczoÊci kompozytorów polskich. W 2011 roku zespó∏ prowadzony przez
Agnieszk´ Duczmal dokona∏ trzech Êwiatowych prawykonaƒ, by∏y to:
Koncert na gitar´ i orkiestr´ kameralnà Aleksandra Tansmana, Divertimento
na orkiestr´ smyczkowà i Po˝egnanie (utwór dedykowany Orkiestrze) Miko∏aja
Góreckiego. Kilka innych pozycji repertuarowych by∏o polskimi premierami,
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ich wykonania spotka∏y si´ z przychylnym zainteresowaniem krytyki.
Zbiory archiwalne Polskiego Radia wzbogaci∏y si´ o nagrania nast´pujàcych
dzie∏: Krzyki na orkiestr´ smyczkowà Paw∏a Mykietyna, Koncert na skrzypce
i orkiestr´ smyczkowà Romualda Twardowskiego, Koncert na flet i orkiestr´
smyczkowà w czterech epizodach Macieja Ma∏eckiego, Px48 Jerzego Zieleniaka
oraz Musique pour harpe et orchestre ∫ cordes Aleksandra Tansmana (w opraW 2011 roku odby∏ si´ w Poznaniu jeden
cowaniu Piotra Mossa).
z trzech najwa˝niejszych konkursów wykonawczych w Polsce – Mi´dzynarodowy
Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Po raz pierwszy drugi etap
turnieju rozegrany zosta∏ w nowej formule – m∏odzi skrzypkowie mieli za
zadanie wykonaç utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta z towarzyszeniem
orkiestry kameralnej. Do uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu zosta∏a zaproszona
W programach
w∏aÊnie Orkiestra Kameralna PR „Amadeus”.
koncertów wynikajàcych z obowiàzków wobec Polskiego Radia (tzw. normy),
jak i pozosta∏ych, muzyka polska zajmowa∏a doÊç eksponowane miejsce.
Zespó∏ wykonywa∏ zarówno premierowe, wspomniane wy˝ej utwory, jak i kompozycje Adama Jarz´bskiego, Fryderyka Chopina, Gra˝yny Bacewicz, Henryka
Miko∏aja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Aleksandra Lasonia, Witolda
Lutos∏awskiego, Krzysztofa Meyera, Andrzeja Panufnika, Bogus∏awa Schaeffera,
Micha∏a Spisaka, Mieczys∏awa Weinberga i Piotra Wróbla.

+++

++++

+
Chór Polskiego Radia
Za∏o˝ony w roku 1948 przez Jerzego Gerta zespó∏ w roku 2011 dzia∏a∏ od 63 lat.
Funkcj´ p.o. dyrektora w 2011 roku sprawowali Artur S´dzielarz (do koƒca
lipca) i Aleksander Ma∏kiewicz (od 1 sierpnia), a opiek´ artystycznà nad dzia∏alnoÊcià chóru roztacza∏ rektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Stanis∏aw
Krawczyƒski. Wype∏niajàc swoje statutowe obowiàzki Chór wspó∏pracowa∏
z innymi zespo∏ami Polskiego Radia (NOSPR, POR). Do najwa˝niejszych
zagranicznych przedsi´wzi´ç koncertowych zaliczyç nale˝y udzia∏ w koncercie
inaugurujàcym polskà prezydencj´ w Unii Europejskiej (Bruksela – udzia∏
w wykonaniu opery Król Roger Karola Szymanowskiego) oraz bardzo goràco
przyjmowane przez publicznoÊç i krytyk´ listopadowe tournée po Wielkiej
Chór PR bra∏ udzia∏
Brytanii z muzykà Henryka Miko∏aja Góreckiego.
w prawykonaniach nowych utworów, by∏y to: Sinfonia da Requiem op. 111
Krzysztofa Meyera (Katowice, 14 stycznia) oraz Mi∏oÊç i mi∏osierdzie Zaida
Jabriego i Za horyzontem Zbigniewa Bargielskiego (Festiwal Prawykonaƒ,

+
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Katowice, 25 marca). W repertuarze koncertów zespo∏u obecne by∏y dzie∏a
Karola Szymanowskiego, Henryka Miko∏aja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego,
Ignacego Feliksa Dobrzyƒskiego i Józefa Elsnera, a tak˝e Eugeniusza Knapika,
wykonywane w ramach obchodów 60. rocznicy urodzin kompozytora
(Introduction To Mystery – Katowice, 18 listopada; Festiwal „Eugeniusz
Knapik – W gór´, w cisz´…”, 15 grudnia). Nale˝y podkreÊliç, ˝e ta oratoryjno-kantatowa twórczoÊç polskich kompozytorów znalaz∏a szczególnie eksponowane
miejsce w repertuarze zespo∏u na wa˝nych festiwalach i okolicznoÊciowych
koncertach.

+
TVP Kultura
To kana∏ tematyczny telewizji publicznej poÊwi´cony bardzo szeroko pojmowanym
zjawiskom z dziedziny kultury (literatura, teatr, film, muzyka i inne). Zosta∏
uruchomiony stosunkowo niedawno – 24 kwietnia 2005 roku. Na polskim
rynku telewizyjnym jest to jedyna stacja o takim profilu. Oferta programowa
TVP Kultura oparta jest przede wszystkim na archiwaliach – stanowià one
50% ca∏ego czasu antenowego. Produkcja w∏asna – programy kulturalne oraz
relacje z wydarzeƒ kulturalnych – to zaledwie 12,5% czasu emisji.

+Programy i audycje muzyczne w 2011 roku emitowane by∏y w pierwszych trzech
kwarta∏ach roku w pasmach po∏udniowym (ok. godz. 13) oraz wieczornym
i nocnym, a od jesieni tak˝e w paÊmie porannym (mi´dzy godz. 8.00 a 10.00).
TVP Kultura transmitowa∏a jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ muzycznych
roku – Mi´dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego.
BezpoÊrednie przekazy z Poznania obejmowa∏y III etap i fina∏ konkursu oraz
koncert laureatów (16–22 paêdziernika). Zarejestrowane wyst´py uczestników
Konkursu im. Henryka Wieniawskiego emitowano tak˝e w niedzielne przedpo∏udnia w grudniu. Z innych wydarzeƒ polskiego ˝ycia muzycznego
TVP Kultura pokaza∏a na ˝ywo uroczysty koncert z okazji zakoƒczenia Roku
Chopinowskiego (1 marca, godz. 19.30), uroczysty koncert poÊwi´cony
pami´ci ofiar katastrofy pod Smoleƒskiem (10 kwietnia), koncert fina∏owy
15. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena (22 kwietnia), koncert
z dziedziƒca Pa∏acu Prezydenckiego „W ho∏dzie Ignacemu Janowi Paderewskiemu” (29 czerwca) oraz gal´ wr´czenia nagród „Koryfeusz muzyki polskiej”
W programach stacji (m.in. „Studio TVP Kultura”)
(1 paêdziernika).
pojawia∏y si´ tak˝e relacje z festiwali: „Interpretacje” w Krakowie (31 marca),

++
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„Konktrapunkt” w Szczecinie (12 kwietnia) i 2. Rubinstein Piano Festival 2011
(27 kwietnia) oraz nagrane materia∏y z Wroc∏awskiego Festiwalu Gitarowego.
Zarejestrowanà inauguracj´ Festiwalu „Gaude Mater” w Cz´stochowie
wyemitowano 1 paêdziernika w godzinach porannych. Wiele miejsca w ofercie
muzycznej TVP Kultura zarezerwowane zosta∏o dla twórczoÊci Fryderyka
Chopina – by∏y to zarówno emisje wybranych fragmentów ostatniego Konkursu
Chopinowskiego z 2010 roku, jak i w∏asne i licencyjne archiwalia w bogatym
wyborze. Na uwag´ zas∏uguje fakt pokazania du˝ej retrospektywy twórczoÊci
Henryka Miko∏aja Góreckiego w rocznic´ jego Êmierci („Listopad z Henrykiem
Miko∏ajem Góreckim”) oraz podkreÊlenie 20. rocznicy Êmierci Andrzeja
Panufnika („Noc z Andrzejem Panufnikiem” – 27 paêdziernika) i 100. rocznicy
urodzin Stefana Kisielewskiego (marzec). Bardzo wa˝nà inicjatywà promocyjno-popularyzatorskà wydaje si´ tak˝e cykl programów „M∏odzi polscy instrumentaliÊci”. Widzom TVP Kultura zosta∏y przybli˝one sylwetki m.in.: ¸ukasza
D∏ugosza, Jakuba Jakowicza, Mateusza Ko∏akowskiego, ¸ukasza Kuropaczewskiego, Marcina Zdunika oraz zespo∏ów Kwadrofonik i Meccore String Quartet.
W jesiennej ofercie programowej pojawi∏ si´ tak˝e cykl audycji o profilu
popularyzatorsko-edukacyjnym „Wszystko jest muzykà” poruszajàcy wybrane
aspekty z historii muzyki.

+
RMF Classic
Krakowska stacja RMF Classic jest rozg∏oÊnià komercyjnà. Nale˝y do Grupy
RMF, wchodzàcej w sk∏ad du˝ego medialnego koncernu Bauer. Jej specyfika
polega na tym, ˝e skupia si´ na prezentacji muzyki powa˝nej, filmowej, jazzu
i piosenki poetyckiej. W audycjach (pasmach programowych) pojawiajà si´ te˝
materia∏y publicystyczne – wywiady z artystami i postaciami ze Êwiata kultury
oraz bie˝àce informacje o wydarzeniach kulturalnych. W sprawozdaniu
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rozdziale dotyczàcym przestrzegania
art. 15 ust. 2 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, RMF Classic nie zosta∏o
wymienione. Oznacza to, ˝e stacja wywiàza∏a si´ z ustawowego obowiàzku
nakazujàcego „przeznaczaç 33% kwartalnego czasu nadawania utworów s∏owno-muzycznych na utwory wykonywane w j´zyku polskim”. Wnioskowaç z tego
mo˝na, ˝e zrealizowane zosta∏o minimum ustawowe.

+
+

2:
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Taniec i muzyka

+W niniejszym tekÊcie zebrane zosta∏y najistotniejsze wydarzenia dotyczàce
taƒca wspó∏czesnego i baletowego w 2011, podstawowe informacje faktograficzne, przedstawiono te˝ obraz polskiej sceny tanecznej (instytucje, zespo∏y,
artyÊci niezale˝ni, festiwale oraz edukacja i wydarzenia specjalne).

+
I n s t y t u t M u z y k i i Ta ƒ c a

+Rok 2011 dla polskiego taƒca by∏ okresem znaczàcy z uwagi na rozpocz´cie
praktycznej dzia∏alnoÊci przez Instytut Muzyki i Taƒca. Najwa˝niejszà incjatywà IMiT w 2011 by∏ niewàtpliwie 1. Kongres Taƒca, zorganizowany w kwietniu
w Warszawie. By∏o to pierwsze tego typu wydarzenie w powojennej Polsce,
wzi´∏o w nim udzia∏ ponad 300 przedstawicieli Êrodowiska taƒca w Polsce,
goÊcie z francuskiego ministerstwa kultury, Dance Council UNESCO oraz
kilkuset internautów Êledzàcych obrady online. Dyskutowano m.in. o sytuacji
zawodowej tancerzy, infrastrukurze, edukacji i promocji sztuki taƒca
(www.kongrestanca.pl). Równie˝ w 2011 uruchomione zosta∏y pierwsze edycje
programów „Scena dla taƒca” oraz „Wspieranie aktywnoÊci mi´dzynarodowej”.
„Scena…” jest programem w∏asnym Instytutu, wspierajàcym regularne
pokazy spektakli taƒca w Polsce poza obiegiem festiwalowym, w miejscach,
gdzie istnieje Êrodowisko taƒca bez sta∏ej sceny lub gdzie taniec jest pokazywany
bardzo rzadko. W ramach tego projektu pokazano kilkadziesiàt spektakli
w ca∏ym kraju. „Wspieranie aktywnoÊci mi´dzynarodowej” to projekt przeznaczony dla osób, które chcà na szkoleniach, kwerendach i warsztatach za granicà
podnosiç swoje kwalifikacje z zakresu taƒca. W 2011 roku wsparcie otrzyma∏o
kilkunastu tancerzy i dwóch mened˝erów.

++

+++
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W drugiej po∏owie roku zaczà∏ funkcjonowaç portal taniecPOLSKA.pl, równie˝
prowadzony przez IMiT. Jest to pe∏na baza danych o polskich artystach taƒca,
instytucjach, szko∏ach, festiwalach etc. Zawiera pe∏ne kalendarium wydarzeƒ,
publikuje tak˝e teksty teoretyczne i popularyzujàce taniec. W 2011 zosta∏ zorganizowany we wspó∏pracy z Instytutem Teatralnym przeglàd „Polityki taƒca”,
skoncentrowany na m∏odym, zaanga˝owanym taƒcu polskim oraz „Polski taniec
w Berlinie”, w ramach którego kilkoro m∏odych choreografów mog∏o skorzystaç
z rezydencji oferowanej przez organizatorów berliƒskiego projektu „Mica Moca”.

+
D z i a ∏ a l n o Ê ç z e s p o ∏ ów b a l e t ow yc h
2011 to trzeci rok dzia∏alnoÊci Polskiego Baletu Narodowego pod dyrekcjà
Krzysztofa Pastora. Najwa˝niejszym wydarzeniem by∏a pierwsza premiera
Krzysztofa Pastora, przygotowana specjalnie dla tego zespo∏u I przejdà deszcze…,
dzie∏o nawiàzujàce do historii Polski, ilustrowane muzykà Henryka Miko∏aja
Góreckiego. Balet ten zosta∏ nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki
Drugim istotnym przedsi´wzi´ciem
Polskiej w tym samym roku.
Polskiego Baletu Narodowego w 2011 by∏a niewàtpliwie monumentalna
realizacja potrójnego wieczoru Âwi´ta Wiosny – z choreografiami Wac∏awa
Warto podkreÊliç tak˝e
Ni˝yƒskiego, Maurice’a Bejarta i Emanuela Gatta.
wysi∏ek rewitalizacji repertuaru baletowego podj´ty przez Jacka Przyby∏owicza
w Teatrze Polskim w Poznaniu (m.in. dzi´ki zaproszeniu do wspó∏pracy
takich choreografów jak Rami Be’er) oraz otwarcie sceny Opery Novej
w Bydgoszczy na twórczoÊç m∏odego polskiego choreografa Roberta Bondary.

+++

+

+
Dzia∏alnoÊç z espo∏ów taƒca wspó∏cz esne go i ar tystów
n i e z a l e ˝ n yc h
Zespo∏y – nieliczne – taƒca wspó∏czesnego oraz artyÊci niezale˝ni dzia∏ajà
przede wszystkim w systemie projektowym, premiery odbywajà si´ zazwyczaj
w ramach festiwali, przeglàdów etc. W 2011 roku odby∏o si´ kilkadziesiàt
premier, w wi´kszoÊci mniejszych form. Warto podkreÊliç wydarzenie, jakim
by∏a polska premiera spektaklu The show must go on w choreografii Jérôme’a
Bela, który w obsadzie z∏o˝onej z wy∏onionych w castingu tancerzy i amatorów
zosta∏ zrealizowany w Teatrze Studio w Warszawie w ramach Mi´dzynarodowego
Festiwalu Taƒca Wspó∏czesnego „Cia∏o/Umys∏”. Jest to najpopularniejsza
choreografia tzw. taƒca konceptualnego, która doczeka∏a si´ przeniesienia
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na kilkadziesiàt scen na ca∏ym Êwiecie. Na tym samym festiwalu mia∏a miejsce
premiera spektaklu Edyty Kozak i Rolanda Rowiƒskiego Folk, a ja si´ nie
zgadzam – opartego na Êcis∏ej wpó∏pracy choreografa i re˝ysera, a tak˝e wyst´p
solowy Dance (Rafa∏) w choreografii Daniela Almgrena Recena – projekt
pomyÊlany na tancerza i choreografa Rafa∏a Dziemidoka.
Odby∏y si´ tak˝e premiery w ramach Solo Project („Stary Browar Nowy
Taniec”), tym razem swoje prace zaprezentowa∏y Iza Szostak, Anna Nowicka
Natomiast w ramach projektu „Re//mix” odby∏y si´
oraz Irena Lipiƒska.
dwie premiery taneczne – Weroniki Pelczyƒskiej o Yvonne Rainer oraz Kai
Z licznych premier
Ko∏odziejczyk o Annie Teresie de Keersmaeker.
zespo∏ów niezale˝nych oraz indywidualnych artystów wymienimy tutaj te, które
wzbudzi∏y najwi´cej dyskusji oraz na d∏u˝ej zagoÊci∏y w repertuarach scen
i festiwali w ca∏ym kraju: Duety nieistniejàce (Dada von Bzdülov), Tralfamadoria
(Izabela Chlewiƒska), Testament optymisty (Harakiri Farmers), Rekonstrukcja
(Joanna LeÊnierowska), Tryptyk (Miko∏aj Miko∏ajczyk), Âwi´to Wiosny (Janusz
Orlik), Dali (Sopocki Teatr Taƒca). Dzia∏alnoÊç grup niezale˝nych realizuje si´
tak˝e w licznych projektach opartych na improwizacji i tutaj nale˝y wymieniç
przede wszystkim ∏ódzkà grup´ Pracownia Fizyczna oraz Ilon´ Trybu∏´ (Warszawa)
i Ilon´ Olszowskà (Kraków).

+++

++

+

+++

+
Zespo∏y instytucjonalne taƒca wspó∏cz esne go
W zespo∏ach instytucjonalnych taƒca wspó∏czesnego kilka premier powsta∏o
we wspó∏pracy z zagranicznymi artystami (Lubelski Teatr Taƒca czy Kielecki
Teatr Taƒca), zaÊ w przypadku ostatniego spektaklu Jacka ¸umiƒskiego jego
premiera mia∏a miejsce najpierw w USA, a potem dopiero w Polsce. Rok 2011
zaowocowa∏ nast´pujàcymi premierowymi wykonanami:

+– Ba∏tycki Teatr Taƒca: Âwi´to Wiosny (chor. Izadora Weiss), Czekajàc na…
(chor. Izadora Weiss), Sen (chor. Wojciech Misiuro), Kopciuszek (chor. Eugenio
Scigliano);
– Kielecki Teatr Taƒca: Tranzyt Wenus (chor. Stacy Boeddeker i Ricky Palomino);
– Lubelski Teatr Taƒca: Nano (chor. Ryszard Kalinowski), gracerunners (chor.
Karen Foss we wspó∏pracy z tancerzami bioràcymi udzia∏ w oryginalnej wersji
produkcji – Lea Capkova, Marianne Kjærsund, Daniel Racek);;
– Polski Teatr Taƒca: Spotkania w dwóch niespe∏nionych aktach (chor. i re˝.
Ewa Wycichowska), Desert (chor. Paulina Wycichowska);
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Atelier Choreograficzne – swoje prace zrealizowali w 2011 roku: Pawe∏ Malicki,
Karolina Wyrwa∏ i Daniel Stryjecki;
– Âlàski Teatr Taƒca: Nie ca∏kiem ciemny, nawet kolorowy (na szczycie góry
trudno si´ zgubiç) (chor. Jacek ¸umiƒski).

+
Fe s t i wa l e

+Taniec wspó∏czesny w Polsce animowany jest przede wszystkim dzi´ki sta∏ej
obecnoÊci w programach festiwali krajowych i mi´dzynarodowych. Równie˝ dla
baletu ta formu∏a nabiera coraz istotniejszego znaczenia jako urozmaicenie
repertuaru i okazja do zaproszenia zagranicznych zespo∏ów. W 2011 roku
odby∏y si´ kolejne edycje tych imprez, które od lat pe∏nià funkcj´ g∏ównych scen
i miejsc aktywizujàcych Êrodowisko, kontynuowane by∏y tak˝e przedsi´wzi´cia
o relatywnie krótkiej historii oraz pojawi∏y si´ nowe inicjatywy.

++

+By∏y to w kolejnoÊci kalendarzowej:
– 8. Festiwal „Kalejdoskop” w Bia∏ymstoku;
– 8. Poznaƒska Wiosna Baletowa w Teatrze Wielkim w Poznaniu;
– 21. ¸ódzkie Spotkania Baletowe – Biennale, w 2011 has∏em przewodnim byli
„Wielcy choreografowie XX wieku”, w programie pojawi∏y si´ takie nazwiska
jak William Forsythe, Georges Balanchine, Akram Khan czy Sylvie Guillem
i Russel Maliphant;
– 4. Gdaƒski Festiwal Taƒca, w ramach którego odby∏a si´ konferencja Baltic
Movement Conference poÊwi´cona tematyce nowych mediów w taƒcu. Po raz
kolejny odby∏ si´ tak˝e mi´dzynarodowy konkurs Baltic Movement Contest,
w którym zwyci´˝y∏ uczestnik z W∏och Piergorgio Milano;
– 18. Mi´dzynarodowa Konferencja Taƒca Wspó∏czesnego i Festiwal Sztuki
Tanecznej – program spektakli i warsztatów ró˝norodnych technik wspó∏czesnych; w jej ramach odby∏a si´ tak˝e 1. edycja Europejskiego Festiwalu Taƒca
Wspó∏czesnego Bytom – Kraków;
– 7. edycja Festiwalu Teatrów Taƒca „Zawirowania” – w ramach cyklu
„Skandywania taƒczy w Warszawie” wystàpi∏ m.in. Cullberg Ballet;
– 21. edycja Festiwalu Malta w Poznaniu – idiom „Wykluczeni” – z programem
towarzyszàcym „Stary Browar Nowy Taniec”; w ramach programu
wyst´powa∏ m.in. Gilles Jobin, natomiast w ramach nurtu g∏ównego mo˝na by∏o
zobaczyç zespó∏ Troubelyn Jana Fabre’a;
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– 18. Mi´dzynarodowa Konferencja Taƒca Wspó∏czesnego i Festiwal Sztuki
Tanecznej w Bytomiu;
– 12. Festiwal Taƒców Dworskich „Cracovia Danza” zorganizowany pod
has∏em „Taniec ludowy w taƒcu dworskim i balecie”;
– 8. Mi´dzynarodowy Festiwal Teatrów Taƒca „Dancing Poznaƒ” i 18. Mi´dzynarodowe Warsztaty Taƒca Wspó∏czesnego (Poznaƒ);
– 10. Mi´dzynarodowy Festiwal Taƒca Wspó∏czesnego „Cia∏o/Umys∏” (Warszawa). Motywem przewodnim rocznicowej edycji by∏a historia taƒca
w XX wieku, towarzyszy∏a mu konferencja poÊwi´cona dziedzictwu Piny Bausch,
zaÊ wÊród zaproszonych artystów by∏ m.in. Raimund Hoghe;
– 3. Dni Sztuki Taƒca – festiwal organizowany przez Teatr Wielki – Oper´
Narodowà, gwiazdà tej edycji by∏ zespó∏ Wuppertal Tanztheater Piny Bausch;
– 2. Wroc∏awski Festiwal Ruchu „Cyrkulacje”, obejmujàcy m.in. warsztaty
pisania o taƒcu i warsztaty taƒca wspó∏czesnego;
– 36. Krakowskie Reminiscencje Teatralne ze specjalnym programem prezentacji polskiego taƒca niezale˝nego (Dada von Bzdülow, Janusz Orlik, Koncentrat, Harakiri Farmers);
– 5. edycja Festiwalu Improwizacji Taƒca (Warszawa) po∏àczona z 6. Festiwalem
Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”;
– 3. edycja Maat Festival „Peryferie cia∏a” w ramach Festiwalu Konfrontacje
Teatralne w Lublinie;
– 18. Mi´dzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji „Rozdro˝a” (Warszawa),
edycja 2011 skoncentrowana by∏a na artystach w∏oskich i warszawskich, goÊçmi
byli m.in. Compagnia Virgilio Sieni oraz Paola Bianchi;
– 15. Mi´dzynarodowe Spotkania Teatrów Taƒca w Lublinie – prezentacja
polskich i zagranicznych artystów, w tym m.in. przeglàd prac holenderskiej
artystki Anne van den Broek;
– 5. re:wizje sztuki – interdyscyplinarny festiwal sztuki niezale˝nej w Warszawie.

+
Nowe inicjatywy

+Rok 2011 by∏ tak˝e momentem pojawienia si´ nowych inicjatyw kuratorskich,
uzupe∏niajàcych geograficznie i artystycznie imprezy utrwalone ju˝ w tanecznym
kalendarzu. By∏y to:
– 1. edycja Przeglàdu Nowego Taƒca w Warszawie – autorska idea Marysi
Stok∏osy „radykalnego spotkania z taƒcem”;
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– Warszawska Scena Taƒca – projekt zmierzajàcy do stworzenia systemu
konsekwentnej prezentacji taƒca w stolicy, prowadzony przez Fundacj´
„Cia∏o/Umys∏”;
– projekt „Re//mix” Komuny Warszawa, odwo∏ujàcy si´ do wielkich dzie∏
teatru, muzyki i taƒca, w ramach którego powstajà tak˝e prace nawiàzujàce do
twórczoÊci wielkich choreografów;
– 1. edycja Mi´dzynarodowego Festiwalu Teatrów Taƒca „Scena Otwarta”
w Tarnowie – nowe miejsce na mapie fesitwalowej kraju, prezentujàce
eklektyczny program krajowych i zagranicznych produkcji. Wa˝nym wydarzeniem zwiàzanym z festiwalem by∏a tak˝e premiera ksià˝ki Anny Królicy
Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim taƒcu, b´dàcej jednà z pierwszych prób
autorskiego zarysowania wybranych aspektów historyczno-teoretycznych
zwiàzanych z rozkwitem taƒca wspó∏czesnego w Polsce.

+
Edukacja

+Wa˝nà rol´ w kszta∏towaniu Êwiata taƒca spe∏niajà programy edukacyjne,
równie˝ te wykraczajàce poza skierowane do specjalistów liczne warsztaty taƒca.
Wspomniany zosta∏ ju˝ projekt „MyÊl w ruchu”, w 2011 realizowany w Lublinie
i Wroc∏awiu, propagujàcy szeroko rozumianà sztuk´ taƒca. Analogicznie
pomyÊlany projekt „Wi´cej ni˝ taƒczàce parabole – m∏odzie˝ w teatrze taƒca”
zrealizowa∏o Podlaskie Stowarzyszenie Taƒca. Regularne zaj´cia edukacyjne
od lat prowadzi tak˝e Âlàski Teatr Taƒca, z których szczególnie nale˝y wyró˝niç
skierowany do grup zagro˝onych wykluczeniem projekt „Bobrek Dance”.
Art Stations Foundations zapoczàtkowa∏o w 2011 projekt
„Stary Browar Nowy Taniec” dla dzieci, cykliczne zaj´cia i spektakle wspó∏czesnego taƒca skierowane do najm∏odszych odbiorców.

++++

+++++
+Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie i Teatr Wielki w Poznaniu

prowadzi∏y z kolei zakrojone na szerokà skal´ projekty dla dzieci i m∏odzie˝y
popularyzujàce balet. Teatr Wielki w ¸odzi prowadzi∏ natomiast program
„ProOpera”, w ramach którego w trakcie spotkaƒ baletowych odbywa∏y si´
spotkania publicznoÊci z zaproszonymi choreografami. Projekty edukacyjne
zwiàzane z baletem i taƒcem prowadzi∏y tak˝e m.in. Fundacja „Artbale”,
Fundacja Sztuki Taƒca czy Kielecki Teatr Taƒca.

+++

+
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Powsta∏o tak˝e wiele inicjatyw podejmowanych przez zespo∏y, fundacje
i stowarzyszenia, z których na wyró˝nienie zas∏uguje Oratorium Dance Project
na 200-osobowà grup´ artystów amatorów i zawodowców, zrealizowany przez
Stowarzyszenie Teatralne „Chorea”. Projekt ten zwyci´˝y∏ w plebiscycie
Z inicjatyw skierowanych do profesjonalistów
„Energia Kultury 2011”.
warto wymieniç Kreacje Choreograficzne Polskiego Baletu Narodowego –
warsztat dla tancerzy, którzy chcà sprawdziç si´ w roli choreografa lub innego
specjalisty zwiàzanego z realizacjà spektakli taƒca. Podobnie, przy Polskim
Teatrze Taƒca dzia∏a Atelier Choreograficzne. Obydwa projekty zaowocowa∏y
Pierwsze spektakle
premierami m∏odych twórców.
dyplomowe w 2011 zaprezentowali równie˝ absolwenci Wydzia∏u Teatru Taƒca
krakowskiej PWST, by∏y to Hamlet (re˝. Jan Peszek i Cezary Tomaszewski)
oraz Jezioro ¸ab´dzie (chor. Idan Cohen).
Natomiast „Stary Browar Nowy Taniec” przeprowadzi∏ kolejnà edycj´
Alternatywnej Akademii Taƒca, czyli systemowego kszta∏cenia warsztatowego
dla zawodowych tancerzy.

+

++++++
+++

++
+

Wy d a r z e n i a s p e c j a l n e

+W roku 2011 po raz czwarty goÊci∏ w Polsce legendarny zespó∏ Wuppertal
Tanztheater Piny Bausch. Po Êmierci artystki (w czerwcu 2009, w czasie, gdy
zespó∏ wyst´powa∏ we Wroc∏awiu) istnia∏y powa˝ne obawy co do ciàg∏oÊci
dzia∏aƒ grupy. Zespó∏ nadal jednak jeêdzi na tournée. W Warszawie zaprezentowane zosta∏y zarówno klasyczne ju˝ dla tego zespo∏u pozycje, czyli Âwi´to Wiosny
oraz Café Müller, jak i bardziej wspó∏czesna praca – Vollmond, wszystkie
entuzjastycznie przyj´te przez publicznoÊç i krytyk´. Wizyta mo˝liwa by∏a
w ramach projektu promujàcego sztuk´ Nadrenii-Westfalii w Polsce (Instytut
Goethego).

+++
+Innym wyjàtkowym wydarzeniem w Teatrze Wielkim – Operze

Narodowej by∏a wspó∏produkcja opery Matsukaze Toshio Hosokawy, do której
niezwyk∏à choreografi´ stworzy∏a Sasha Waltz, niejako kontynuujàca nowatorskie
W tym samym roku zawitali
myÊlenie o Tanztheater.
tak˝e do Polski Holland Dance Theatre II i Jirí Kylián, Cullberg Ballet czy
Natomiast w zwiàzku z polskà prezydencjà w UE polski
Raimund Hoghe.
taniec pojawi∏ si´ w Moskwie, Miƒsku, Madrycie, Tokio i Berlinie.

+++++

+
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Po d s u m owa n i e

+
Rok 2011 by∏ w historii taƒca w Polsce istotny, przede wszystkim z uwagi na
1. Kongres Taƒca i zaincjowanie dzia∏alnoÊci programowej przez Instytut
Muzyki i Taƒca. Na podkreÊlenie zas∏uguje tak˝e ogromna aktywnoÊç Êrodowiska, które podejmuje nieustannie nowe inicjatywy, pielegnujàc jednoczeÊnie
zas∏ugi poprzedników. Wa˝ne dla upowszechniania informacji i wiedzy o taƒcu
jest powstanie portalu taniecPolska.pl, a tak˝e ksià˝ka o nowym taƒcu w Polsce,
która wzbudza wiele dyskusji i debat, co tylko unaocznia potrzeb´ kolejnych
Program polskiej prezydencji pozwoli∏ z kolei
takich publikacji.
w wyjàtkowo skoncentrowany sposób na zaistnienie polskiego taƒca w wielu
ods∏onach zarówno za granicà, jak i w kraju (m.in. Old Music New Dance
w ramach projektu „Stary Browar Nowy Taniec”).
Nie mo˝na jednak mówiç o stanie optymalnym, gdy˝ nadal Êrodowisko taƒca
walczy z powa˝nym niedofinansowaniem, przede wszystkim nowych produkcji,
bardzo ograniczonymi mo˝liwoÊciami rezydencji, brakiem sal (np. Polski Teatr
Taƒca nadal pozostaje bez w∏asnej siedziby). Te niedostatki infrastrukturalnobud˝etowe muszà byç korygowane, zarówno na poziomie instytucji paƒstwowych,
jak i samorzàdowych (bud˝ety na produkcj´ spektakli dla zespó∏ów instytucjonalnych, grup i artystów niezale˝nych, tworzenie nowych miejsc dla taƒca),
aby rozwój tej sztuki w Polsce by∏ nadal mo˝liwy. To w∏aÊnie rozwój infrastruktury
tanecznej by∏ jednym z g∏ównym postulatów podsumowujàcych 1. Kongres
Taƒca w 2011 roku.

++

++++

+
+
+
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Edukacja muzyczna –
poszukiwanie nowej perspektywy

+
Uwagi wst´pne

+Je˝eli za punkt wyjÊcia tego tekstu przyjmiemy diagnoz´ „Edukacja muzyczna.
Problemy, wyzwania, kierunki rozwoju” –1 opublikowanà w 2011 roku w ramach
Raportu o stanie muzyki polskiej i za∏o˝ymy, ˝e jego celem jest podj´cie zagadnieƒ potraktowanych wówczas marginalnie oraz wskazanie problemów, które
pojawi∏y si´ w badaniach naukowych i praktycznych debatach toczonych wokó∏
edukacji muzycznej w Polsce w roku 2011, to niezb´dne b´dzie poczynienie
kilku uwag wst´pnych. Po pierwsze, procesy edukacyjne majà na ogó∏ charakter
d∏ugofalowy. Monitorowanie ich przebiegu i rezultatów, identyfikowanie trendów
czy kierunków rozwoju wymaga czasowego dystansu, czego na ogó∏ nie gwarantuje skupianie si´ na kwestiach bie˝àcych. Tekst ten jest wi´c tylko szkicem
problemów, przed którymi stojà dziÊ muzyczni animatorzy, nauczyciele, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz organizatorzy oÊwiaty muzycznej w Polsce.
Po drugie, nawiàzanie do tej optyki oznacza podj´cie jedynie wybranych wàtków
zagadnienia oraz pozostawienie na uboczu innych, cz´sto równie istotnych
i noÊnych merytorycznie. Oznacza te˝ rezygnacj´ z próby hierarchizowania lub
wyznaczania wa˝noÊci spraw, pozostawiajàc to zadanie analizom bardziej
kompleksowym i zaawansowanym. Po trzecie, badanie procesów w toku wymaga
wi´kszej ni˝ si´ na ogó∏ sàdzi wra˝liwoÊci na kontekst, na bli˝sze i dalsze otoczenie
analizowanych zagadnieƒ. W przypadku analiz muzyczno-edukacyjnych oznacza
to zarówno koniecznoÊç skupienia si´ na trendach w obszarze oÊwiaty oraz
sytuacji innych podmiotów bàdê instytucji oferujàcych us∏ugi edukacyjne, jak
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i na przeobra˝eniach, z którymi mamy do czynienia w sferze socjokultury,
w tym zw∏aszcza na zagadnieniach b´dàcych nast´pstwem rozwoju technologicznego, który zmieni∏ nie tylko sytuacj´ na muzycznej scenie i wokó∏ niej, ale
zmusi∏ te˝ do przemyÊlenia celów i priorytetów w sferze nauczania i nabywania
kompetencji muzycznych.
Bez uwzgl´dnienia tych czynników, które
w znacznym stopniu decydujà zarówno o pojawieniu si´ okreÊlonych trendów,
jak i ich póêniejszej dynamice, ka˝da analiza edukacyjna jest powierzchowna
i uproszczona.
Wi´kszoÊç diagnoz dotyczàcych stanu edukacji muzycznej, a tak˝e
opracowaƒ poÊwi´conych ró˝nym zakresom i aspektom funkcjonowania rynku
muzyczno-edukacyjnego w Polsce przyjmuje za punkt wyjÊcia sytuacj´ podmiotów i instytucji edukujàcych. Akceptuje wi´c, przynajmniej milczàco,
sytuacj´, którà A. Rakowski nazywa „dominacjà rynku producenta”. Skupia si´
na barierach i ograniczeniach tkwiàcych wewnàtrz okreÊlonych instytucji, nies∏usznie zak∏adajàc, ˝e ich usuni´cie spowoduje zasadniczy wzrost efektywnoÊci.
Niemal zupe∏nie pomija si´ zmiany w szerszym kontekÊcie kulturowym, które
zdajà si´ wskazywaç na potrzeb´ bardziej fundamentalnego przemyÊlenia
priorytetów. Uwaga ta dotyczy w pewnym stopniu tak˝e analiz prowadzonych
w tym tekÊcie (który skupia si´ g∏ównie na instytucjach), choç staramy si´ tu
spojrzeç na problem z nowej perspektywy, a tak˝e wprowadziç do debaty wàtki
wynikajàce ze zwrócenia uwagi na nowe potrzeby i oczekiwania edukowanych.

++

+++++++

++

+
Ró ˝ n e ko n t e k s t y i o b s z a r y m u z yc z n e go e d u kowa n i a

+W. Bowman i A.L. Frega we wst´pie do The Oxford Handbook of Philosophy
in Music Education, jednego z nowszych podr´czników poÊwi´conych teoretycznym kontekstom nauczania, zwracajà uwag´, ˝e powracajàce, systematyczne
i krytyczne badanie przekonaƒ i za∏o˝eƒ (b´dàcych podstawà dzia∏aƒ edukacyjnych) ma podstawowe znaczenie dla profesjonalnej praktyki w dziedzinie
nauczania muzyki. Bez uwzgl´dnienia tego kontekstu nie ma bowiem ˝adnych
solidnych podstaw do twierdzenia, ˝e nasze wysi∏ki edukacyjne osiàgajà cel,
dla którego realizacji powo∏ana zosta∏a nasza profesja.–2
Jest rzeczà
charakterystycznà, ˝e wi´kszoÊç analiz dotyczàcych podstaw nauczania muzyki,
a tak˝e badaƒ jego efektywnoÊci koncentrowa∏a si´ w minionym okresie na
edukacji szkolnej. To w∏aÊnie w zaniedbaniu tego obszaru upatrywano g∏ównej
przyczyny niskiego poziomu muzycznego wyedukowania polskiej m∏odzie˝y

+++
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oraz narastania kompetencyjnej luki pomi´dzy muzycznà elità a resztà
spo∏eczeƒstwa (doÊç powszechnie sàdzi si´, ˝e jest ona w Polsce zdecydowanie
wi´ksza ni˝ w innych krajach Europy, choç brakuje danych empirycznych
potwierdzajàcych t´ tez´). Jest to bez wàtpienia perspektywa zbyt wàska.
Jej niewystarczalnoÊç wynika z faktu, ˝e wy∏àcza z pola zainteresowania
badaczy ogromny obszar praktyk edukacyjnych realizowanych w przestrzeni
spo∏ecznej i budzàcych szerokie zainteresowanie w Êrodowisku m∏odych
mi∏oÊników muzyki (oraz majàcych istotny wp∏yw na ich kompetencje w tym
zakresie). Os∏abia te˝ zainteresowanie nowatorskimi dzia∏aniami edukacyjnymi,
które ze wzgl´du na swojà specyfik´ nie mieszczà si´ w ramach szko∏y, oraz
dzia∏aniami nauczycieli i animatorów pragnàcych indywidualnie definiowaç sens
i powo∏anie w∏asnej profesji. Uj´cie kompleksowe wymaga wi´c wyjÊcia poza
utrwalony schemat oraz uwzgl´dnienia szerszego spektrum muzycznych praktyk,
realizowanych zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i nieformalnej.
Podà˝anie tym tropem charakterystyczne jest dla analiz
pojawiajàcych si´ w ostatnim czasie i jest jednà z naj∏atwiej dostrzegalnych jej
cech.
Formalna edukacja muzyczna w Polsce to przede wszystkim dzia∏ania
(g∏ównie, choç nie wy∏àcznie, o charakterze ekstensywnym) realizowane przez
szkolnictwo ogólnokszta∏càce, ale tak˝e szkolnictwo muzyczne I st., które
„zapewnia dzieciom i m∏odzie˝y – w szerokiej skali spo∏ecznej – mo˝liwoÊci
wykrycia i wspierania talentów, rozwijania uzdolnieƒ i zainteresowaƒ muzycznych;
zapewnia intensywny model oraz mo˝liwie najkorzystniejsze warunki (bezp∏atnego) kszta∏cenia, a tak˝e wychowania w atmosferze szacunku dla indywidualnych
uzdolnieƒ i zami∏owaƒ oraz dorobku i spo∏ecznego znaczenia kultury wysokiej;
mo˝liwoÊci kszta∏cenia si´ pod kierunkiem wysoko kwalifikowanych muzyków”.–3
Edukacja nieformalna to obszerny i zró˝nicowany kompleks praktyk
nauczania realizowanych przez instytucje i oÊrodki kultury, organizacje pozarzàdowe oraz dzia∏ajàcych na szczeblu lokalnym animatorów i mi∏oÊników muzyki.
Obejmuje on te˝ dzia∏ania samych artystów, zarówno profesjonalnych, jak
i nieprofesjonalnych, którzy, jak s∏usznie zwraca∏ uwag´ A. Ch∏opecki, „dzi´ki
zawartoÊci sieci dysponujà komputerowymi narz´dziami, które w ca∏kowicie
profesjonalny sposób mogà wyra˝aç ich artystyczne idee”.–4
Terenem ich
dzia∏ania jest bardzo cz´sto internet, który oferujàc nieograniczone zasoby oraz
proste narz´dzia komunikacji, pozwala nie tylko na uzupe∏nianie kompetencyjnych
niedostatków, ale tak˝e efektywne dzielenie si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami
i umiej´tnoÊciami. Owe doÊwiadczenia postrzegane sà cz´sto przez m∏odych
u˝ytkowników jako bardziej cenne i znaczàce ni˝ propozycje szko∏y, której oferta

+
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+
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traktowana jest cz´sto jako zbyt odleg∏a od codziennych praktyk i upodobaƒ
muzycznych.
Warto te˝ uwzgl´dniaç to, ˝e chocia˝ dzia∏ania w obu
sferach (formalnej i nieformalnej) charakteryzuje odr´bnoÊç specyfiki i sk∏onnoÊç do wykorzystywania w∏aÊciwego sobie asortymentu, Êrodków, metod
i form realizacji celów, posiadajà one znaczàcy potencja∏ wzajemnego przenikania si´. Na przyk∏ad charakterystyczne dla nieformalnych dzia∏aƒ edukacyjnych
praktyki wzajemnego „uczenia si´ od siebie” majà szans´ wzbogaciç metodyk´
prowadzenia zaj´ç artystycznych w szko∏ach oraz podnieÊç ich atrakcyjnoÊç
dla uczniów.

+++

+
S z ko ∏ a o gó l n o k s z t a ∏ c à c a – e d u k a c j a m u z yc z n a d l a w s z y s t k i c h

+Okres, który minà∏ od opublikowania Raportu o stanie muzyki polskiej, nie
przyniós∏ w obszarze powszechnej edukacji muzycznej znaczàcych zmian w kategoriach iloÊciowych. Wi´kszoÊç przywo∏anych w nim danych odnoszàcych si´
do liczby godzin przeznaczonych na poszczególnych etapach nauczania na zaj´cia
muzyczne, liczby i kwalifikacji nauczycieli itp., zmieni∏a si´ w sposób nieznaczny,
dlatego kwestie te pominiemy. Skupimy si´ tu jedynie na dwóch obszarach,
które z dzisiejszej perspektywy wydajà si´ szczególnie istotne. Mam tutaj na
myÊli obowiàzujàcà podstaw´ programowà, której wdro˝enie pozwoli∏o na zgromadzenie doÊwiadczeƒ u∏atwiajàcych ocen´, oraz zaj´cia pozalekcyjne b´dàce
jednym z najwa˝niejszych obszarów dzia∏aƒ szko∏y nakierowanych na potrzeby
i zainteresowania uczniów.

++++

+
Muzyka w podstawie pr o g r amowej kszta∏cenia o gólne go

+Podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego jest strategicznym dokumentem
oÊwiaty w Polsce, okreÊlajàcym cele i treÊci nauczania. Jej aktualnie obowiàzujàca
wersja wprowadzona zosta∏a Rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 roku. To, co zaproponowano w niej dla przedmiotu
„muzyka”, przyj´te zosta∏o zarówno przez Êrodowiska nauczycielskie, jak
i akademickie w sposób doÊç sceptyczny, zw∏aszcza w zakresie treÊci nauczania
(w zakresie celów dokument bez wàtpienia jest mniej kontrowersyjny).
Atrakcyjna i dobrze przemyÊlana forma dokumentu (charakterystyczna dla
ca∏ej podstawy programowej) nie zmienia bowiem faktu, ˝e w istocie jest on

+
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realnym wcieleniem sposobu myÊlenia i aspiracji pedagogów muzyki z lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Z dzisiejszej perspektywy wydaje si´ niezbyt
nowoczesny i w niewystarczajàcym stopniu nakierowany na rzeczywiste potrzeby
zwiàzane z rozwojem muzycznym uczniów. Nie znaczy to oczywiÊcie, ˝e w r´kach
kreatywnych nauczycieli nie jest dokumentem u˝ytecznym i sprzyjajàcym konstruowaniu nowoczesnej praktyki nauczania. Nale˝y pami´taç, ˝e podstawa
programowa nie jest programem nauczania, a jedynie zbiorem treÊci, które
twórcy programów (nauczyciele) zobligowani sà uwzgl´dniaç, wykorzystujàc
przy tym ca∏y asortyment indywidualnych zasobów i mo˝liwoÊci, a tak˝e preferencji w zakresie form czy metod pracy. DoÊwiadczenia ostatnich lat wskazujà,
˝e ten w∏aÊnie aspekt zmian, które dokona∏y si´ w ostatnim czasie w systemie
oÊwiaty, jest jednym z bardziej znaczàcych i obiecujàcych.
Niezale˝nie od wskazanych powy˝ej niedostatków nowej podstawy
programowej nauczania muzyki, warto zwróciç uwag´, ˝e jej wprowadzenie
wià˝e si´ tak˝e z kilkoma rozstrzygni´ciami (zawartymi w samej podstawie bàdê
innych uregulowaniach powiàzanych z jej wdro˝eniem) potencjalnie korzystnymi
z punktu widzenia dalszego rozwoju powszechnego umuzykalnienia.
Po pierwsze, nale˝y tu wskazaç wyodr´bnienie treÊci zwiàzanych z muzykà
w pakiecie dla I etapu nauczania (edukacja wczesnoszkolna) oraz okreÊlenie
liczby godzin przeznaczonych na zaj´cia muzyczne (∏àcznie 95 na cykl w klasach
I–III). Zaj´cia te realizowane sà dzisiaj g∏ównie przez nauczycieli nauczania
zintegrowanego (co w praktyce nie jest korzystne), choç podstawa programowa
wskazuje, ˝e „prowadzenie zaj´ç z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej,
wychowania fizycznego, zaj´ç komputerowych i j´zyka obcego nowo˝ytnego
mo˝na powierzyç nauczycielom posiadajàcym odpowiednie kwalifikacje”.–5
Jest to rozwiàzanie, z którego korzystajà czasami dyrektorzy szkó∏
odpowiedzialni za organizacj´ nauczania, oferujàc uczniom dost´p do profesjonalnie prowadzonych zaj´ç muzycznych. W praktyce nale˝a∏oby jednak zmieniç
istniejàcà formu∏´ „mo˝na powierzyç” na sformu∏owanie „nale˝y powierzaç
wy∏àcznie nauczycielom posiadajàcym odpowiednie kwalifikacje”, co przywróci∏oby zasad´, ˝e zaj´cia muzyczne w szko∏ach ogólnokszta∏càcych powinni
realizowaç wy∏àcznie specjaliÊci. Rozwiàzanie tego typu funkcjonuje w Unii
Europejskiej w takich krajach, jak ¸otwa, Dania czy Niemcy i jest niewàtpliwie
kierunkiem godnym polecenia reformatorom oÊwiaty muzycznej w Polsce.
Po drugie, rzeczà wartà odnotowania jest tak˝e przywrócenie pe∏nego cyklu
kszta∏cenia w klasach IV–VI szko∏y podstawowej. Zgodnie z rozporzàdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach

+++++

+++

+

+

+++
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publicznych liczba godzin muzyki w szko∏ach podstawowych (klasy IV–VI)
winna teraz wynosiç nie mniej ni˝ 95. Jest to rozwiàzanie korzystne zarówno
ze wzgl´du na efektywnoÊç kszta∏cenia, jak i stabilizacj´ kadry nauczajàcej
(co w Polsce stanowi jednà z g∏ównych barier rozwoju powszechnej edukacji
muzycznej). Zosta∏o ono przyj´te z du˝ym zadowoleniem zarówno przez Êrodowiska nauczycielskie, jak i artystyczne. Upatruje si´ w nim jednego z pozytywnych skutków realizacji porozumienia pomi´dzy Ministerstwem Edukacji
Narodowej i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podobny kierunek
zmian winien teraz objàç gimnazja, gdzie liczba godzin muzyki wynosi tylko 30.

+
Po trzecie wreszcie, istotne wydaje si´ w∏àczenie do siatki godzin uzupe∏niajàcego przedmiotu „zaj´cia artystyczne” (w gimnazjum w wymiarze 60 godzin
i w liceum w wymiarze 30 godzin). Uwag´ zwraca tu atrakcyjna formu∏a proponowanych zaj´ç, które winny byç – zdaniem autorów podstawy programowej
– „dostosowane do zainteresowaƒ uczniów”. Proponuje si´ te˝, by zaj´cia by∏y
„realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkaƒ lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, tak˝e
w korelacji z pracà nad projektami z innych zaj´ç edukacyjnych”
oraz zaleca si´ stworzenie „mo˝liwoÊci publicznego prezentowania efektów
pracy uczniów w ramach zaj´ç artystycznych” poprzez w∏àczanie prezentacji
w „organizacj´ szkolnych i Êrodowiskowych uroczystoÊci i imprez” bàdê zach´canie uczniów do „udzia∏u w koncertach, przeglàdach i konkursach”.–6
Dotychczasowe doÊwiadczenia zwiàzane z realizacjà przedmiotu „zaj´cia
artystyczne” nie sà, niestety, zach´cajàce. Ich dobrze przemyÊlana formu∏a
spotka∏a si´ tu bowiem z licznymi barierami o charakterze kadrowym i organizacyjnym, utrudniajàcymi realizacj´. Bariery te nale˝y oczywiÊcie usunàç, gdy˝
wybrany kierunek zmian jest bez wàtpienia w∏aÊciwy.
W diagnozach dotyczàcych stanu powszechnej edukacji muzycznej,
które pojawiajà si´ w ostatnim czasie doÊç licznie, wskazuje si´ na ogó∏, ˝e jest
to obszar w szczególny sposób zaniedbany i wymagajàcy zmiany. Rzadko
zauwa˝a si´ jednak, ˝e pojawiajà si´ w nim tak˝e wysi∏ki i dzia∏ania o charakterze konstruktywnym, które warto nie tylko odnotowaç, ale tak˝e wspieraç.
Fakty wskazane powy˝ej nale˝à bez wàtpienia do tej grupy zagadnieƒ. Mo˝na
si´ tylko zastanawiaç, w jakim stopniu sà one powiàzane z bardziej trwa∏ymi
zamierzeniami reformatorskimi.
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++

+++
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+
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+Wa˝nym i pozytywnym aspektem przemian edukacyjnych w Polsce jest systematyczny wzrost liczby zaj´ç pozalekcyjnych. Jak wynika z danych opublikowanych
przez GUS,–7 w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowa∏o w szko∏ach 291 tys.
szkolnych kó∏, klubów i zespo∏ów prowadzàcych zaj´cia pozalekcyjne i nadobowiàzkowe, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego.
Znaczàcà cz´Êç tej oferty stanowià zaj´cia artystyczne (por. rysunek 1).
Niestety, istniejàce statystyki nie pozwalajà precyzyjnie okreÊliç, jakà cz´Êç tych
zaj´ç stanowià zaj´cia muzyczne. Z prowadzonych szacunków sàdziç mo˝na,
˝e w przybli˝eniu po∏ow´.

++

TECHNICZNE 2%
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 3%
INFORMATYCZNE

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

39%

21%

ARTYSTYCZNE

16%

7%

INNE

12%

RYS. 1. Struktura zaj´ç pozalekcyjnych w szko∏ach (na podstawie danych GUS – 8 ).

+Dane GUS wskazujà tak˝e, ˝e zaj´cia artystyczne sà trzecim pod wzgl´dem
popularnoÊci rodzajem zaj´ç pozalekcyjnych wybieranym przez uczniów.
Wynika z nich tak˝e, ˝e „zarówno placówki w miastach, jak i na wsi zapewniajà
swoim podopiecznym zbli˝onà liczb´ zaj´ç pozalekcyjnych i nadobowiàzkowych
(uwzgl´dniajàc wi´kszà liczb´ dzieci uczàcych si´ w miastach)”. Podobne wyniki
w miastach i na wsi notujemy tak˝e „pod wzgl´dem Êredniej liczby uczniów
przypadajàcych na jedno ko∏o zainteresowaƒ”.–9 Jest to oczywiÊcie tendencja
zdecydowanie pozytywna. Niepokój budzi jednak fakt, ˝e liczba zaj´ç artystycznych spada wraz ze wzrostem poziomu nauczania – jak si´ okazuje, sà one
blisko trzykrotnie rzadziej oferowane licealistom ni˝ uczniom szkó∏ podstawowych
(por. rysunek 2). Choç jest to bez wàtpienia trend jednoznacznie negatywny,
przy istniejàcych rozwiàzaniach, które przyj´to w Polskim szkolnictwie
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dla edukacji artystycznej, trudno by∏oby oczekiwaç innego. Tam, gdzie zaj´cia
artystyczne (w tym muzyczne) funkcjonujà jedynie na obrze˝ach obowiàzujàcej
siatki godzin i gdzie szko∏y nie zatrudniajà specjalistów do prowadzenia zaj´ç
artystycznych, trudno by∏oby oczekiwaç ich atrakcyjnej i budzàcej zainteresowanie uczniów oferty.
S Z KO ¸Y P O D S TAWOW E

20%
G I M NA Z JA

12%
S Z KO ¸Y P O NA D G I M NA Z JA L N E

7%
RYS. 2. Zaj´cia artystyczne na ró˝nych poziomach nauczania (na podstawie
danych GUS –10).

+W podstawie programowej przedmiotu „zaj´cia artystyczne” (zalecane warunki
i sposób realizacji), autorzy zwracajà uwag´, ˝e mogà one „stanowiç podstaw´
do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której
uczniowie mogà wybraç interesujàce ich zaj´cia”.–11 Wydaje si´, ˝e w zdecydowanie
wi´kszym stopniu funkcj´ takà pe∏niç mogà (i powinny) zaj´cia pozalekcyjne.
Ich dalszy korzystny rozwój wymaga jednak od resortu oÊwiaty ca∏ego szeregu
dzia∏aƒ programowych, organizacyjnych i legislacyjnych u∏atwiajàcych wspó∏prac´ szkó∏ z instytucjami, oÊrodkami kultury i artystami dzia∏ajàcymi na
szczeblu lokalnym. Pozytywne zmiany w tym zakresie da∏yby dobrà podstaw´
to tworzenia na terenie szkó∏ oryginalnych przedsi´wzi´ç artystycznych
o wi´kszej ni˝ dotychczas atrakcyjnoÊci dla uczniów, a tak˝e stworzy∏y w∏aÊciwe
wsparcie dla ich w∏asnych projektów. Przyk∏adów atrakcyjnych dzia∏aƒ na tym
polu oczywiÊcie nie brakuje. Mo˝na tu przytoczyç chocia˝by projekty Centrum
Edukacji Obywatelskiej opisany w inspirujàcej pracy Kulthurra. Zaj´cia
artystyczne w szkole. Materia∏y pomocnicze dla nauczycieli.–12

+
+
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+Jednà z charakterystycznych cech myÊlenia o systemie edukacji muzycznej
w Polsce jest sk∏onnoÊç do traktowania go jako sk∏adajàcego si´ z dwóch odr´bnych i niepowiàzanych ze sobà obszarów (powszechnej edukacji muzycznej
w szko∏ach ogólnokszta∏càcych i szkolnictwa muzycznego). Jest to oczywiÊcie
tendencja nie w pe∏ni s∏uszna, która w znacznym stopniu jest ju˝ przezwyci´˝ana.
Nie chodzi tu o zamazywanie specyfiki ka˝dego z tych obszarów. Owa specyfika,
dostatecznie zresztà wyrazista i dobrze skrystalizowana, jest bowiem „polskà
jakoÊcià”, specyficznie polskà „drogà do muzyki”, budzàcà zainteresowanie
i podziw w wielu krajach Êwiata. Mam tutaj raczej na myÊli kszta∏towanie si´
optyki, która próbuje spojrzeç na ka˝dy z obszarów z perspektywy jego przeznaczenia i funkcji oraz mo˝liwoÊci konstruktywnego wykorzystywania doÊwiadczeƒ s∏u˝àcych podniesieniu jakoÊci funkcjonowania ka˝dego z nich. W tej
w∏aÊnie perspektywie szkolnictwo muzyczne I stopnia jawi si´ nie tylko jako
wst´pny etap kszta∏cenia, dajàcy kompetencje umo˝liwiajàce kontynuowanie
nauki na wy˝szych szczeblach nauczania, ale przede wszystkim jako miejsce
oferujàce w szerokim zakresie efektywne formy umuzykalnienia. Miejscem,
gdzie – jak s∏usznie zauwa˝y∏ Wojciech Jankowski – „stworzone zosta∏y
szczególnie korzystne i profesjonalne warunki do:
a) rozwijania zdolnoÊci muzycznych i muzycznych kompetencji, zw∏aszcza
w zakresie podstaw nauki gry na wybranym instrumencie i muzykowania
zespo∏owego;
b) budowania fundamentów wiedzy i umiej´tnoÊci ogólnomuzycznych
(zw∏aszcza w zakresie Êpiewu i czytania nut g∏osem oraz orientacji w dziejach
i dorobku kultury muzycznej);
c) rozwijania postaw promuzycznych, zw∏aszcza zami∏owania do czynnego
zajmowania si´ muzykà klasycznà zarówno dla celów profesjonalnych, jak i dla
pog∏´bionego, osobistego, aktywnego udzia∏u w kulturze muzycznej oraz
Êwiadomego wyboru swojej dalszej – w tej dziedzinie – drogi ˝yciowej;
d) wdra˝ania do sta∏ej, systematycznej i Êwiadomej pracy nad sobà, swoim
zasobem muzycznych umiej´tnoÊci, ale tak˝e swoim charakterem i osobistà
kulturà;
e) nauki i wychowania od najm∏odszych lat w korzystnym, dalece zindywidualizowanym klimacie kultu pracy, zespo∏owego wysi∏ku i szlachetnej rywalizacji”.–13

+
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Porównujàc dane dotyczàce stanu szkolnictwa muzycznego, a zw∏aszcza liczby
szkó∏, zgromadzone w trakcie tworzenia Raportu o stanie muzyki polskiej
z danymi z roku 2011/2012, uzyskanymi z Centrum Edukacji Artystycznej
(por. Tab. 1 i 2), nietrudno zauwa˝yç, ˝e pod wzgl´dem iloÊciowym szkolnictwo
muzyczne w Polsce charakteryzuje si´ stabilnoÊcià. Na przestrzeni ostatnich
lat nie obserwujemy zasadniczych zmian w strukturze i liczbie podstawowych
i Êrednich szkó∏ muzycznych, liczbie nauczycieli czy uczniów.

+
TABELA 1 . Liczba podstawowych i Êrednich szkó∏ muzycznych w Polsce
w roku szkolnym 2011/2012

+
Typ szko∏y

Szko∏y muzyczne
prowadzone
przez MKiDN
MK

w ZSM Razem

Szko∏y muzyczne
prowadzone
przez samorzàdy
JST

Szko∏y niepubliczne
z uprawnieniami
szkó∏ publicznych

Razem

Niepub. Niepub.
z
w ZSM Razem bez
Razem
uprawn. uprawn.

PSM I st.

135

3

138

57

1

58

104

PSM I i II st.

44

16

60

8

6

14

–

PSM II st.

2

5

7

2

1

3

28

OSM I st.

1

4

5

9

4

OSM II st.

1

4

5

11

OSM I i II st.

6

11

17

Ponadgimn.

–

2

ZSM

26

Razem

215

61

165

361

–

74

26

54

64

13

4

4

22

–

11

4

4

10

1

3

4

–

–

21

2

–

–

–

–

–

2

–

26

7

–

7

–

–

33

45

260

95

15

110

95

227

587

–

132

[èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez CEA]
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TABELA 2 . Liczba nauczycieli i uczniów w podstawowych i Êrednich

szko∏ach muzycznych w Polsce w roku szkolnym 2011/2012

+
Typ szko∏y

Szko∏y muzyczne
prowadzone
przez MKiDN

Szko∏y muzyczne
prowadzone
przez samorzàdy

Szko∏y niepubliczne
z uprawnieniami
szkó∏ publicznych

NAU C Z YC I E L E / U C Z N I OW I E
PSM I st.

2 899 / 20 961

1 217 / 8 040

874 / 3 617

PSM I i II st.

2 180 / 13 696

469 / 2 783

––

PSM II st.

195 / 633

84 / 260

286 / 800

OSM I st.

29 / 112

459 / 1 641

44 / 104

OSM II st.

134 / 278

b.d.

27 / 49

815 / 2 833

154 / 319

––

ZSM

2 631 / 10 184

1 202 / 6 139

––

Razem

8 883 / 48 697

3 585 / 19 182

1 231 / 4 570

OSM I i II st.

[èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez CEA]

+Najistotniejszym obszarem debaty w dziedzinie szkolnictwa muzycznego nie sà
dziÊ jednak kwestie iloÊciowe, na plan pierwszy wysuwa si´ tu raczej kompleksowa reforma szkolnictwa muzycznego. Jej ogólna, ewolucyjna strategia jest bez
wàtpienia s∏uszna i zgodna z charakterem i kierunkami przemian edukacyjnych
typowymi dla pierwszej po∏owy XXI wieku. Zasadnicze przes∏anki zmian
stanowià: koniecznoÊç dostosowania kszta∏cenia do mo˝liwoÊci i potrzeb coraz
m∏odszych dzieci, ekspansja nowych technologii i koniecznoÊç dostosowania
metod nauczania do nowych realiów, zmiany na rynku pracy, a tak˝e wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, które wymuszajà inne ni˝ dotychczas
opisywanie efektów kszta∏cenia.–14 Sà to przes∏anki ogólne wymuszajàce zmiany
nie tylko w obszarze edukacji artystycznej, ale oddzia∏ujàce na ca∏y system
szkolny w Polsce.
W∏aÊciwe i dajàce szans´ na pozytywnà ewolucj´
systemu wydajà si´ tak˝e strategiczne kierunki zmian. W obszarze szkolnictwa
I stopnia b´dà si´ one koncentrowaç wokó∏ wzrostu roli muzykowania zespo∏owego, szerszego dost´pu do kszta∏cenia muzycznego i Êwiadomego jego wyboru,

++
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indywidualizacji procesu nauczania oraz zwi´kszenia autonomii dyrektorów
szkó∏. W obszarze szkolnictwa II stopnia obejmowaç b´dà koncentracj´
na bardziej wszechstronnych kompetencjach i umiej´tnoÊciach absolwenta,
podniesieniu atrakcyjnoÊci zaj´ç, zwi´kszeniu roli muzykowania zespo∏owego,
uruchomieniu nowych specjalnoÊci i wreszcie po∏o˝eniu szczególnego nacisku
na praktyczny aspekt realizacji zaj´ç pozalekcyjnych.–15 Niezale˝nie od tego
jednym z g∏ównych obszarów troski w obszarze reformy winno byç zachowanie
znakomitych tradycji polskiego szkolnictwa muzycznego oraz stworzenie
warunków do bardziej efektywnego ni˝ dotychczas wykorzystania jego g∏ównych
zasobów, w tym tak˝e zasobów kadrowych.

+
Wy ˝ s z e s z k o l n i c t w o m u z y c z n e i k s z t a ∏ c e n i e m u z y c z n e
w w y ˝ s z yc h s z ko ∏ a c h n i e a r t y s t yc z nyc h

+Skoncentruj´ si´ g∏ównie na wybranych charakterystykach iloÊciowych
wy˝szego szkolnictwa muzycznego oraz kszta∏cenia muzycznego realizowanego
w Polsce przez uniwersytety i wy˝sze szko∏y zawodowe. Mam oczywiÊcie
ÊwiadomoÊç, ˝e – przynajmniej przez niektórych czytelników – sprawy te mogà
zostaç uznane za drugoplanowe wobec zasadniczej dziÊ kwestii przemian
w szkolnictwie wy˝szym wynikajàcych z utrwalania si´ i krzepni´cia nowego ∏adu
akademickiego (zarówno zewn´trznego – zwiàzanego z otoczeniem szkolnictwa,
jak i wewn´trznego, okreÊlajàcego strategi´, spójnoÊç i sposób funkcjonowania
poszczególnych uczelni, ich wizje dalszego rozwoju oraz sposób ich wdra˝ania).

+Statystyki, które zostanà tu zaprezentowane, opracowane zosta∏y na podstawie
danych udost´pnionych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz bezpoÊrednio przez poszczególne oÊrodki
kszta∏cenia (chodzi tu g∏ównie o dane z uniwersytetów i wy˝szych szkó∏
zawodowych). Wynika z nich, ˝e na ogólnà liczb´ 16 096 studentów szkó∏
artystycznych w Polsce 5944 (36,93%) to studenci uczelni muzycznych.
Stanowià oni drugà pod wzgl´dem liczebnoÊci grup´ studentów szkó∏ artystycznych (grup´ najliczniejszà stanowià studenci uczelni plastycznych – 7840,
co stanowi 48,71% wszystkich studentów szkó∏ artystycznych). Precyzyjne
dane dotyczàce liczby studentów uczàcych si´ w poszczególnych oÊrodkach
zestawia tabela 3.
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TABELA 3 . Liczba studentów uczelni muzycznych z podzia∏em na typ studiów
i oÊrodki kszta∏cenia (rok akademicki 2011/2012)

+
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Razem

UMFC, Warszawa

877

98

975

Akademia Muzyczna, Katowice

606

308

914

Akademia Muzyczna, Gdaƒsk

694

146

840

Akademia Muzyczna, Poznaƒ

660

92

752

Akademia Muzyczna, Kraków

638

39

677

Akademia Muzyczna, ¸ódê

511

143

654

Akademia Muzyczna, Wroc∏aw

525

79

604

Akademia Muzyczna, Bydgoszcz

526

2

528

Razem

5037

907

5944

Akademia Sztuki, Szczecin*

483

––

483

OÊrodki kszta∏cenia

[èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez MKiDN]
* Dane Akademii Sztuki w Szczecinie traktujemy tu odr´bnie, poniewa˝ zestawiajà one dane
∏àczne szko∏y, która prowadzi nie tylko kszta∏cenie muzyczne.

+
+
+Dane wskazujà, ˝e najwi´kszymi pod wzgl´dem liczby studentów oÊrodkami
kszta∏cenia muzycznego w Polsce sà: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie i Akademia Muzyczna w Katowicach, która zawdzi´cza swojà
pozycj´ w rankingu g∏ównie liczbie studentów zaocznych. Uwag´ zwraca te˝,
˝e na ogólny odsetek studentów 15,25%, to studenci studiów niestacjonarnych,
a 84,74% to studenci studiów stacjonarnych. Dobre uzupe∏nienie tych danych
stanowiç mogà statystyki ukazujàce kadrowy potencja∏ poszczególnych uczelni.
Pod wzgl´dem struktury od lat kszta∏tujà si´ one na zbli˝onym poziomie
i wskazujà na silne zaplecze polskich uczelni muzycznych. Dane w tym zakresie
zestawia tabela 4.

+
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TABELA 4 . Nauczyciele akademiccy polskich uczelni muzycznych

+
OÊrodki kszta∏cenia

Prof. Prof. Doc.
wizyt.

Adj. Asyst.

St. Wyk∏. Inni Razem
wyk∏.

UMFC, Warszawa

121

1

4

95

38

70

36

0

365

Akademia Muzyczna, Katowice

52

0

0

48

26

33

14

1

174

Akademia Muzyczna, Gdaƒsk

56

1

0

46

21

38

13

4

179

Akademia Muzyczna, Poznaƒ

69

0

1

48

47

54

44

4

267

Akademia Muzyczna, Kraków

46

1

1

105

33

46

6

13

251

Akademia Muzyczna, ¸ódê

54

8

0

58

36

30

31

0

217

Akademia Muzyczna, Wroc∏aw

48

3

0

40

3

56

15

0

165

Akademia Muzyczna, Bydgoszcz

53

1

0

33

14

14

14

10

139

Razem

499

15

6

473

218

341

173

32

1757

Akademia Sztuki, Szczecin*

34

0

1

36

29

12

9

4

125

[èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez MKiDN]
* Dane AS w Szczecinie traktujemy tu odr´bnie, poniewa˝ zestawiajà one dane ∏àczne szko∏y, która
prowadzi nie tylko kszta∏cenie muzyczne.

+W Êwietle powy˝szych danych liczebnie najwi´kszym zapleczem kadrowym
w Polsce dysponuje Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.
Zatrudnia on nie tylko najwi´kszà liczb´ nauczycieli akademickich, ale te˝
blisko dwukrotnie wi´cej profesorów ni˝ druga pod tym wzgl´dem Akademia
Muzyczna w Poznaniu. Znaczàcym pod wzgl´dem iloÊciowym (wskaêniki
jakoÊciowe nie sà uwzgl´dniane w tej analizie) potencja∏em kadrowym dysponujà
tak˝e akademie muzyczne w Poznaniu, Krakowie i ¸odzi. Warto te˝ zauwa˝yç,
˝e niezale˝nie od danych szczegó∏owych wi´kszoÊç oÊrodków ma bardzo racjonalnà struktur´ zatrudnienia, abstrahujàc od wyraênie si´ tu uwydatniajàcej
specyfiki ka˝dego z nich.

+
+
+
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Przyglàdajàc si´ sytuacji wy˝szego szkolnictwa muzycznego w Polsce, nie sposób
pominàç danych dotyczàcych kszta∏cenia w strukturach uniwersytetów i paƒstwowych wy˝szych szkó∏ zawodowych. Mam tutaj na myÊli takie kierunki (specjalnoÊci), jak: muzykologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
oraz jazz i muzyka estradowa. Rozpoczniemy od przyjrzenia si´ sytuacji w dziedzinie kszta∏cenia muzykologów. Tabela poni˝ej zestawia dane dotyczàce oÊrodków
kszta∏cenia oraz liczby pobierajàcych w nich nauk´ studentów.
TABELA 5 . Liczba studentów muzykologii i podzia∏em na oÊrodki kszta∏cenia

+
OÊrodki kszta∏cenia

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Razem

Uniwersytet Warszawski

125

38

163

Uniwersytet Jagieloƒski

144

2

146

UAM, Poznaƒ

123

–

123

KUL, Lublin

106

–

106

Uniwersytet Wroc∏awski

81

–

81

Uniwersytet Opolski

37

–

37

Razem

616

40

656

[èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez oÊrodki kszta∏cenia]

+Jak wynika z zestawienia, najwi´kszymi oÊrodkami kszta∏cenia muzykologów
w Polsce sà Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloƒski, oba oÊrodki
prowadzà zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarnie, choç ta druga
forma kszta∏cenia ma ograniczony wymiar. Nale˝y jednak mieç na uwadze,
˝e prezentowane w tabeli 5 dane zestawiajà wy∏àcznie osoby kszta∏càce si´
na studiach I i II st. i nie uwzgl´dniajà studiów doktoranckich, które realizowane
sà w wi´kszoÊci oÊrodków.

+Wa˝nym wskaênikiem potencja∏u oÊrodków kszta∏cenia muzykologów jest ich
sytuacja kadrowa. Dane w tym zakresie zestawia tabela 6.

+
+
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TABELA 6 . Nauczyciele akademiccy instytutów (katedr) muzykologii
z podzia∏em na oÊrodki kszta∏cenia

+
OÊrodki kszta∏cenia

Prof., dr hab.

Dr

Mgr

Razem

Uniwersytet Warszawski

9

11

9

29

Uniwersytet Jagieloƒski

6

9

15

30

UAM, Poznaƒ

6

10

5

21

KUL, Lublin

11

7

–

18

Uniwersytet Wroc∏awski

5

8

12

25

Uniwersytet Opolski

4

5

1

10

Razem

40

51

42

133

[èród∏o: opracowanie w∏asne podstawie danych udost´pnionych przez oÊrodki kszta∏cenia]

+Bioràc pod uwag´ potrzeby edukacyjne (zw∏aszcza liczb´ studentów i ofert´
studiów), uznaç nale˝y, ˝e sytuacja kadrowa, zw∏aszcza wiodàcych oÊrodków
kszta∏cenia muzykologów w Polsce, jest relatywnie dobra. Dotyczy to zarówna
liczby tzw. pracowników samodzielnych, jak i liczby adiunktów (z tytu∏em
doktora). Korzystne sà w tym zakresie tak˝e perspektywy dotyczàce rozwoju
kadry, które w wi´kszoÊci oÊrodków przyniosà w nied∏ugim czasie dalszà
popraw´ sytuacji.

+
+Je˝eli chodzi o kszta∏cenie na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa, to podstawowe dane dotyczàce
liczby oÊrodków, studentów i kadry akademickiej zestawiajà tabele 7 i 8.

+Uwag´ zwraca tu przede wszystkim wyraênie zanikajàca praktyka kszta∏cenia
na studiach niestacjonarnych, z której zrezygnowa∏o wi´kszoÊç oÊrodków,
a tak˝e dysproporcja pomi´dzy liczbà studentów studiujàcych w uniwersyteckich
a tymi w pozosta∏ych uczelniach. Wynika ona po cz´Êci z tego, ˝e PWSZ
prowadzà wy∏àcznie studia I stopnia i nie realizujà studiów magisterskich,
o czym warto pami´taç, analizujàc przytoczone dane. Dane ujawniajà te˝,

113 .

˝e najwi´kszymi w Polsce oÊrodkami kszta∏cenia artystycznego w szko∏ach
nieartystycznych jest Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie.
TABELA 7 . Liczba studentów kierunków muzycznych (edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa), w uniwersytetach
i PWSZ z podzia∏em na typ studiów i oÊrodki kszta∏cenia.

+
OÊrodki kszta∏cenia

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Razem

Uniwersytet Rzeszowski*

146

49

195

UMCS, Lublin**

168

–

168

Uniwersytet Âlàski, filia Cieszyn*

113

24

137

UJK, Kielce*

125

–

125

UAM, WPA Kalisz*

86

21

107

UKW, Bydgoszcz*

103

–

103

UWM, Olsztyn*

90

–

90

UZ, Zielona Góra**

45

20

65

AP, S∏upsk*

58

–

58

PWSZ, Nysa ***

55

–

55

PWSZ, Sanok*

53

–

53

PWSZ, Leszno*

32

–

32

1074

114

1188

Razem

[èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez oÊrodki kszta∏cenia]
* Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
** Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa
*** Studenci kierunku jazz i muzyka estradowa

+Podobnie jak w przypadku pozosta∏ych uczelni, warto przyjrzeç si´ te˝ danym
dotyczàcym stanu kadry nauczajàcej. Dysponujemy jednak w tym zakresie
wy∏àcznie danymi uporzàdkowanymi w nieco inny sposób, co w znacznym
stopniu utrudnia analiz´. Dane te zestawia tabela 8.
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TABELA 8 . Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w oÊrodkach kszta∏cenia
artystycznego na uczelniach nieartystycznych

+
OÊrodki kszta∏cenia

Prof. dr hab.
kwalif. II st.

Dr
kwalif. I st.

Mgr

Razem

Uniwersytet Rzeszowski

14

25

7

46

UMCS, Lublin

12

26

9

47

Uniwersytet Âlàski, filia Cieszyn

15

21

19

55

UJK, Kielce

6

11

12

29

UAM, WPA Kalisz

5

10

16

31

UKW, Bydgoszcz

11

10

9

30

UWM, Olsztyn

14

10

7

31

UZ, Zielona Góra

13

8

5

26

AP, S∏upsk

4

9

7

20

PWSZ, Nysa

3

5

9

17

PWSZ, Sanok

3

4

16

23

PWSZ, Leszno

4

4

6

14

104

143

122

369

Razem

[èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych udost´pnionych przez oÊrodki kszta∏cenia]

+W Êwietle powy˝szych danych nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e uczelnie nieartystyczne
prowadzàce kierunki artystyczne dysponujà dziÊ znaczàcym potencja∏em
kadrowym (przynajmniej w uwzgl´dnianych tu kategoriach iloÊciowych).
Ze wzgl´du na specyfik´ dominujàcych kierunków kszta∏cenia, a tak˝e rodzaj
zestawieƒ, którymi dysponujemy, trudno by∏oby porównaç je z danymi
uzyskanymi w uczelniach muzycznych. Bardziej stosowne i istotne w tym
kontekÊcie b´dzie odwo∏anie si´ do danych pozwalajàcych uchwyciç dynamik´
dokonujàcych si´ tu przemian kadrowych. Z danych zebranych w roku 2002
dla potrzeb raportu „Kszta∏cenie nauczycieli muzyki w wy˝szych szko∏ach
pedagogicznych i uniwersytetach” –16 wynika, ˝e uczelnie nieartystyczne
prowadzàce kierunki muzyczne zatrudnia∏y 414 nauczycieli akademickich, z

115 .

pracownicy samodzielni (prof., kwalifikacje II st., dr hab.) stanowili 16,67%,
doktorzy (i kwalifikacje I st.) 21,98% oraz magistrowie 61,35%. Dzisiaj odsetki
te wynoszà odpowiednio: 28,18%, 38,75% oraz 33,07. Nie ulega wi´c wàtpliwoÊci,
˝e uleg∏y one radykalnej poprawie. Problemem zasadniczym jest tu jednak
w dalszym ciàgu proporcja kadry naukowej do artystycznej, która pomimo up∏ywu
lat nie uleg∏a znaczàcej poprawie.

+
+
+
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Kamila St´pieƒ-Kutera

F I N A N S O WA N I E M U Z Y K I W P O L S C E
W 2011 ROKU

+
W celu zebrania danych dotyczàcych wydatków ponoszonych przez samorzàdy
na kultur´, w tym na kultur´ muzycznà, zastosowano dwie metody zbierania
danych: ankiet´ i pozyskanie informacji ze sprawozdaƒ zamieszczanych
w Biuletynie Informacji Publicznej.

+
Ankieta

+Ankieta rozes∏ana do wszystkich urz´dów marsza∏kowskich oraz do urz´dów
miast b´dàcych stolicami województw zawiera∏a proÊb´ o przes∏anie danych
finansowych, które pozwala∏yby na podsumowanie planu i realizacji bud˝etu
w zakresie wydatków na kultur´ liczonych ∏àcznie, wyszczególnionych wydatków
na dotacje bie˝àce dla instytucji muzycznych (filharmonii, teatrów operowych,
teatrów muzycznych etc.), wyszczególnionych wydatków na otwarte konkursy
ofert w dziedzinie kultury, w ich ramach zaÊ – na projekty z dziedziny muzyki.
Otrzymano dane z 9 województw i 9 miast wojewódzkich. Poni˝sze tabele
ujmujà pozyskane informacje – województwa i miasta u∏o˝ono w kolejnoÊci
alfabetycznej.

+
+
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TABELA 1 . Wydatki na kultur´. Dane pozyskane z urz´dów marsza∏kowskich
(sumy zaokràglone do 1 z∏).

+
Rodzaj wydatku

Wykonanie
za 2011 rok

Plan
na 2011 rok

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE:

81 753 820

80 971 282

24 300 000

24 300 000

1 035 000

1 026 691

–

534 251

109 040 661

108 111 646

40 269 885

40 974 985

2 100 000

1 984 881

1 171 500

1 097 549

155 775 744

155 624 668

32 300 735

32 300 735

1 300 000

1 281 799

259 500

244 033

34 274 088

33 333 399

8 938 000

8 938 000

200 000

189 907

81 000

71 000

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki
WOJEWÓDZTWO MA¸OPOL SKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki
WOJEWÓDZTWO OPOL SKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki

1
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Rodzaj wydatku

Plan
na 2011 rok

Wykonanie
za 2011 rok

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE:

38 209 863

38 192 353

w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)

7 439 450

7 439 450

w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury

1 220 450

1 219 770

461 100

461 100

94 204 581

92 518 611

45 485 000

45 485000

1 797 000

1 721 175

583 000

583 000

194 379 802

154 245 369

45 593 772

45 593 771

2 382 817

2 295 964

668 000

639 000

131 739 873

128 870 986

34 358 249

34 353 515

3 656 000

3 544 976

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)

w tym na projekty z dziedziny muzyki
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki

2

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki 3
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOL SKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki

2 106 000

4

2 051 245
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Rodzaj wydatku

Plan
na 2011 rok

Wykonanie
za 2011 rok

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym wydatki bie˝àce – na recital fortepianowy
tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki

50 281 204

49 621 469

9 831 615

9 831 615

12 000

12 000

444 500

5

419 404

211 500

6

196 499

1. Plan po zmianach, na dzieƒ 31 grudnia 2011 roku.
2. Wszystkie wydatki w kolumnie dotyczàce województwa pomorskiego dotyczà planu po zmianach.
3. Dodatkowo z Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Âlàskiego nades∏ano informacj´
o sfinansowaniu 10 projektów nieuj´tych w tabeli, z pogranicza muzyki i innych dziedzin (np.
teatru taƒca, folkloru, literatury) – ∏àczna kwota ich dofinansowania wynios∏a 114 999 z∏.
4. Z dziedziny muzyki zatwierdzono do realizacji 111 zadaƒ. W tym niektóre projekty obejmujà
równie˝ inne dziedziny kultury i sztuki.
5. W tym tryb bezkonkursowy.
6. W tym tryb bezkonkursowy.

+
+W roku 2011 zwraca uwag´ wyst´pujàca we wszystkich wymienionych wy˝ej
województwach tendencja do ni˝szego wykonania bud˝etu w zakresie wydatków
na kultur´ w stosunku do zak∏adanego planu – najwi´ksza rozbie˝noÊç w tym
zakresie pojawia si´ w województwie Êlàskim, w pozosta∏ych regionach odchylenia
sà niewielkie. Zarazem jednak w zasadzie we wszystkich przypadkach plan
równy jest wykonaniu, jeÊli chodzi o dotacje bie˝àce przekazane na dzia∏alnoÊç
instytucji muzycznych (jedyna nieznaczna ró˝nica – wykonanie ni˝sze o 4734 z∏
w stosunku do planu – wyst´puje na tym polu w danych przekazanych przez
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego).

+Nale˝y podkreÊliç, ˝e dane nie sà w pe∏ni jednorodne – tylko niektóre urz´dy
marsza∏kowskie uwzgl´dnia∏y np. stypendia przyznawane muzykom lub
wydatki ponoszone na wydarzenia muzyczne, które dofinansowa∏y jako ich
wspó∏organizator.
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Wydatki na kultur´. Dane otrzymane z 9 Urz´dów Miast
b´dàcych stolicami województw (sumy zaokràglone do 1 z∏).

TABELA 2 .

+
Rodzaj wydatku

Wykonanie
za 2011 rok

Plan
na 2011 rok

BIA¸YSTOK:

27 750 000

27 300 000

–

–

2 200 000

1 980 000

–

630 000

38 247 172

33 193 892

–

–

422 374

420 527

67 000

57 000

220 493 021

185 490 998

w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)

6 361 000

6 361 000

w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury

5 169 100

5 113 041

2 325 047

2 325 047

76 415 865

76 399 959

w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)

8 104 200

8 104 200

w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury

1 231 500

1 229 970

530 435

445 435

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki1
KIELCE:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki
KRAKÓW:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921) 2

w tym na projekty z dziedziny muzyki
¸ÓDè:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)

w tym na projekty z dziedziny muzyki
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Rodzaj wydatku

Plan
na 2011 rok

Wykonanie
za 2011 rok

OL SZTYN:

15 478 585

15 340 092

–

–

400 000

399 918

227 000

226 867

113 523 880

112 217 840

w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)

7 987 875

7 964 620

w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury

7 500 000

7 473 699

2 180 430

2 165 330

14 846 212

14 471 279

–

–

360 700

360 700

920 000

920 000

35 710 564

35 658 896

5 330 000

5 330 000

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki 3
POZNA¡:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921) 4

w tym na projekty z dziedziny muzyki
RZESZÓW:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki
SZCZECIN:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)
w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)
w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury
w tym na projekty z dziedziny muzyki

5

2 000 000
2 200 000

6

1 989 471
2 200 000
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Rodzaj wydatku

Plan
na 2011 rok

Wykonanie
za 2011 rok

WROC¸AW:

wydatki na kultur´ (dzia∏ 921)

137 189 778

135 075 491

w tym dotacje bie˝àce dla muzycznych instytucji kultury
(filharmonie, teatry operowe, teatry muzyczne)

25 315 383

25 315 383

w tym bud˝et przeznaczony na otwarte konkursy ofert
w dziedzinie kultury

10 400 000

10 391 279

1 445 400

1 445 400

2 081 598

2 081 598

w tym na projekty z dziedziny muzyki
w tym zamówienia i us∏ugi z dziedziny muzyki

7

1. W bud˝ecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki.
2. Plan po zmianach, na dzieƒ 31 grudnia 2011 roku.
3. W ramach otwartych konkursów, w ramach dotacji celowej dla marsza∏kowskich instytucji
oraz inne.
4. Plan po zmianach wydatków na kultur´ realizowanych wy∏àcznie przez Wydzia∏ Kultury i Sztuki
Urzàdu Miasta Poznania.
5. W tym na projekty muzyczne 963 000 z∏.
6. W tym na projekty muzyczne 963 000 z∏.
7. Zgodnie z uzupe∏nieniem tabeli nades∏anym przez Urzàd Miasta Wroc∏awia.

+Podobnie jak to mia∏o miejsce w przypadku urz´dów marsza∏kowskich, równie˝
w bud˝etach miejskich widoczna jest w 2011 tendencja do ni˝szego wykonania
wydatków na kultur´ w porównaniu z planem – najwi´ksza ró˝nica wyst´puje
w planowanych i wydatkowanych kwotach w Krakowie. Zarazem analogicznie
do urz´dów marsza∏kowskich urz´dy miejskie wykazujà w zasadzie niezmienione
kwoty planowane i wydatkowane na dotacje dla muzycznych instytucji kultury.

+Zarówno wÊród urz´dów marsza∏kowskich, jak i miejskich by∏y takie, które
zwraca∏y uwag´ w dodatkowych opisach na praktykowane inne jeszcze sposoby
wspierania kultury muzycznej, poza podstawowymi drogami wskazanymi
w tabeli – m.in. poprzez wspó∏organizacj´ wydarzeƒ artystycznych lub poprzez
dotacje celowe dla instytucji innych ni˝ muzyczne.

+
+
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Dane finansowe z Biuletynu Infor macji Publicznej

+Dane na temat kwot dotacji przekazanych przez organizatorów dla niektórych
spoÊród instytucji muzycznych samorzàdowych i paƒstwowych w 2011 roku
zawiera poni˝sza tabela. Informacje finansowe w niej zawarte pochodzà
ze sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu zamieszczonych w Biuletynie Informacji
Publicznej przez poszczególnych organizatorów.
TABELA 3 . Wydatki na kultur´. Dotacje na dzia∏alnoÊç bie˝àcà przekazane
instytucjom artystycznym – teatrom operowym i filharmoniom – przez
ich organizatorów w roku 2011 (sumy zaokràglone do 1 z∏).

+
Instytucja
[organizator/strona umowy]

Dotacje
∏àcznie

MKiDN

Urzàd
Marsza∏k.

Urzàd
Miasta

78 783 979

78 783 979

–

–

11 154 450

3 715 000

7 439 450

–

19 440 000

2 890 000

16 550 000

–

24 519 515

2 686 000

21 733 515

100 000

20 286 265

5 978 000

14 308 265

–

16 163 462

–

16 163 462

–

17 610 000

_

17 010 000

600 000

19 136 220

_

*19 136 220

–

29 554 469

_

29 554 469

_

T E AT RY O P E R O W E :

Teatr Wielki – Opera Narodowa
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego]

Opera i Filharmonia Podlaska
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Województwo Podlaskie]

Opera Nova w Bydgoszczy
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie]

Teatr Wielki im. Stanis∏awa Moniuszki
w Poznaniu [Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Województwo Wielkopolskie,
Miasto Poznaƒ]

Opera Wroc∏awska
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Województwo DolnoÊlàskie]

Opera Âlàska w Bytomiu
[Województwo Âlàskie]

Paƒstwowa Opera Ba∏tycka w Gdaƒsku
[Województwo Pomorskie, Miasto Gdaƒsk]

Opera Krakowska
[Województwo Ma∏opolskie]

Teatr Wielki w ¸odzi
[Województwo ¸ódzkie]
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Instytucja
[organizator/strona umowy]

Dotacje
∏àcznie

MKiDN

Urzàd
Marsza∏k.

Urzàd
Miasta

T E AT RY O P E R O W E c . d . :

Opera na Zamku w Szczecinie

9 531 615

–

9 531 615

–

18 913 235

–

18 913 235

–

25 519 000

25 519 000

–

–

–

–

–

–

9 238 820

1 488 820

7 750 000

–

7 525 000

2 905 000

4 620 000

–

4 509 000

1 519 000

2 990 000

–

[Województwo Zachodniopomorskie]

Warszawska Opera Kameralna
[Województwo Mazowieckie]
FILHARMONIE:

Filharmonia Narodowa
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego]

[Filharmonia Podlaska]
zob. s. 115, „Teatry operowe”

Filharmonia Pomorska im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Województwo Kujawsko-Pomorskie]

Filharmonia im. Witolda Lutos∏awskiego
we Wroc∏awiu [Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Województwo DolnoÊlàskie]

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza
Bairda w Zielonej Górze

–

[Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Województwo Lubuskie]

4 456 713

–

4 456 713

_

4 278 267

–

4 278 267

–

5 238 314

–

5 238 314

–

16 232 674

–

16 232 674

–

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie [Województwo Ma∏opolskie]

11 970 000

–

*11 970000

–

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
w Opolu [Województwo Opolskie]

8 938 000

–

8 938 000

–

Filharmonia im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie [Województwo Podkarpackie]

6 110 000

–

6 110 000

–

Filharmonia DolnoÊlàska w Jeleniej Górze
[Województwo DolnoÊlàskie]

Filharmonia Sudecka w Wa∏brzychu
[Województwo DolnoÊlàskie]

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego
w Lublinie [Województwo Lubelskie]
Filharmonia ¸ódzka im. Artura
Rubinsteina w ¸odzi
[Województwo DolnoÊlàskie]
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Instytucja
[organizator/strona umowy]

Dotacje
∏àcznie

MKiDN

Urzàd
Marsza∏k.

Urzàd
Miasta

FILHARMONIE c.d.:

10 100 000

–

9 800 000

300 000

290 000

–

–

290 000

11 731 476

–

11 731 476

–

4 920 000

–

4 920 000

–

6 364 767

–

6 364 767

–

12 810 000

–

12 620 000

190 000

4 000 000

–

–

*4 000 000

5 614 000

–

–

5 614 000

3 178 000

–

–

3 178 000

3 758 600

–

–

3 758 600

Filharmonia Kameralna im. Witolda
Lutos∏awskiego w ¸om˝y [Miasto ¸om˝a]

1 115 500

–

–

*1 115 500

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”
w S∏upsku [Miasto S∏upsk]

4 021 465

–

–

4 021 465

Filharmonia im. Mieczys∏awa Kar∏owicza
w Szczecinie [Miasto Szczecin]

5 330 000

–

–

5 330 000

Filharmonia Zabrzaƒska

2 700 000

–

–

* 2 700 000

Polska Filharmonia Ba∏tycka
im. Fryderyka Chopina w Gdaƒsku
[Województwo Pomorskie, Miasto Gdaƒsk]

Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie
[Miasto Gdaƒsk]

Filharmonia Âlàska w Katowicach
[Województwo Âlàskie]

Filharmonia Âwi´tokrzyska im. Oskara
Kolberga w Kielcach
[Województwo Âwi´tokrzyskie]

Warmiƒsko-Mazurska Filharmonia
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
[Województwo Warmiƒsko-Mazurskie]

Filharmonia Poznaƒska im. Tadeusza
Szeligowskiego w Poznaniu
[Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznaƒ]

Filharmonia Cz´stochowska
[Miasto Cz´stochowa]

CEA – Filharmonia Gorzowska
[Miasto Gorzów Wielkopolski]

Filharmonia Kaliska
[Miasto Kalisz]

Filharmonia Koszaliƒska im. Stanis∏awa
Moniuszki w Koszalinie [Województwo
Zachodniopomorskie, Miasto Koszalin]

[Miasto Zabrze]

* Wed∏ug planu na 2011 rok.
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W kontekÊcie powy˝szego zestawienia nale˝y dodaç, ˝e nie uwzgl´dnia ono
dotacji celowych na wydatki bie˝àce i inwestycyjne przyznawanych przez organizatorów instytucjom zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej.

+
Dofinansowanie w ramach prog ramów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Nar odowe go

+Dope∏nieniem powy˝szych danych jest informacja o wsparciu finansowym
na przedsi´wzi´cia artystyczne pozyskiwanym przez samorzàdowe instytucje
kultury, w tym tak˝e instytucje artystyczne w ramach programów ministra
kultury i dziedzictwa narodowego. Poni˝sza tabela zawiera zestawienie kwot
przyznanych w ramach programu „»Wydarzenia artystyczne«” priorytet
»Muzyka«” – w celach porównawczych obok kwot za rok 2011 przedstawiono
znane ju˝ dane z roku 2012. W ogólnej kwocie dotacji wyró˝niono sum´
dofinansowania dla instytucji kultury, w tym artystycznych.
TABELA 4 . Dofinansowanie przedsi´wzi´ç artystycznych w ramach programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „»Wydarzenia artystyczne« –
priorytet »Muzyka«” w latach 2011 i 2012

+
Dotacje przyznane ogó∏em
w tym dla samorzàdowych instytucji kultury

2011

2012

14 189 000

24 523 000

5 271 000

8 092 000

Zarówno instytucje samorzàdowe, jak i paƒstwowe mogà si´ ponadto ubiegaç
o dotacje na zakup instrumentów muzycznych w ramach programu „»Rozwój
infrastruktury kultury« priorytet »Infrastruktura kultury«”. Nale˝y podkreÊliç,
˝e jakkolwiek nadal w niewielkim tylko stopniu powy˝sze dane obrazujà
ﬁnansowanie kultury muzycznej w Polsce, to dzi´ki udzia∏owi w ich pozyskiwaniu
niektórych spoÊród samorzàdów informacje te sukcesywnie zyskujà na precyzji
i obiektywnoÊci.

+
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+
W ubieg∏ym roku Instytut Muzyki i Taƒca wyda∏ Raport o stanie muzyki
polskiej, w którym zosta∏y opisane: system edukacyjny, sposoby finansowania
kultury muzycznej, ramy prawne, dzia∏alnoÊç mediów, wydawnictw, firm
fonograficznych oraz udzia∏ s∏uchaczy i widzów w ˝yciu muzycznym Polski.
Podczas zbierania danych do publikacji zespó∏ autorów napotka∏ du˝e trudnoÊci –
dane statystyczne dotyczàce muzyki w Polsce by∏y s∏abo dost´pne, a w istniejàcych badaniach napotykano na ogromne luki. Na temat wielu dziedzin ˝ycia
muzycznego w ogóle nie prowadzi si´ badaƒ lub sà to badania wyrywkowe,
na przyk∏ad komercyjne badania pod kàtem sprzeda˝y us∏ug. W zwiàzku ze
spo∏ecznym zapotrzebowaniem na tego typu informacje Instytut Muzyki i Taƒca
ma w planach wydawanie podobnego dokumentu co roku; obecnie trwajà prace
nad drugà edycjà.

+W publikacjach G∏ównego Urz´du Statystycznego mo˝na znaleêç wiele informacji na temat muzyki. Jednak nawet GUS nieco marginalizuje t´ cz´Êç kultury.
Sposób prezentowania danych w wydawnictwach Kultura w 2007 r., Rocznik
statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, OÊwiata i wychowanie, Szko∏y wy˝sze
i ich finanse oraz Rocznik statystyki mi´dzynarodowej utrudnia dost´p
do danych dotyczàcych tylko i wy∏àcznie ˝ycia muzycznego.

+
Kultura w 2010 r.
Jeszcze w publikacji Kultura w 2007 r. spoÊród wydatków bud˝etu paƒstwa
na kultur´ wyodr´bnione by∏y wydatki na „teatry muzyczne, opery i operetki”,
tymczasem w Kultura w 2010 r. wydzielone sà ju˝ tylko „teatry”, czyli teatry
muzyczne razem z dramatycznymi (s. 113–7). Zespó∏ redakcyjny Raportu
o stanie muzyki polskiej postuluje powrót do poprzedniego sposobu prezentacji
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danych, który pozwala wyodr´bniç wydatki na muzyk´. Na tablicy „Przeci´tne
miesi´czne wydatki na rekreacj´ i kultur´ na jednà osob´ w gospodarstwach
domowych wed∏ug grup spo∏eczno-ekonomicznych w latach 2008–2010 r.”
wydatki na muzyk´ nie sà wyodr´bnione w ogóle – wydatki na „op∏aty za wst´p
do instytucji muzycznych” prezentowane sà ∏àcznie z wydatkami na bilety do
kina i teatru (s. 118). Przydatne by∏oby rozdzielenie tych kategorii, a dodatkowo
wydzielenie z instytucji muzycznych co najmniej teatrów muzycznych i ﬁlharmonii.
Z wydatków, które mo˝na uznaç za najbardziej zwiàzane z muzykà, wydzielone
sà natomiast tylko wydatki na noÊniki do nagrywania (a wiadomo, ˝e nagrywa
si´ nie tylko muzyk´) i na odtwarzacze muzyki. Te same uwagi dotyczà nast´pnych tablic prezentujàcych przeci´tne wydatki na artyku∏y u˝ytku kulturalnego
(s. 124–5). Mo˝na by równie˝ pokusiç si´ o uj´cie tu dodatkowych wydatków,
na przyk∏ad na p∏yty z muzykà (a tak˝e zakup plików muzycznych w internecie),
instrumenty muzyczne czy te˝ bilety na koncerty muzyczne (nie tylko odbywajàce si´ w instytucjach muzycznych, ale równie˝ w innych obiektach lub na
Êwie˝ym powietrzu).

+W „Dziale III. Wydawnictwa” wskazane by∏oby podanie liczby wydanych
wydawnictw nutowych (s. 132).

+JeÊli chodzi o dane dotyczàce bibliotek publicznych i specjalistycznych –
wyodr´bniane sà wy∏àcznie zbiory audiowizualne (s. 142–3, 146–63, 168–73,
176–7); nie sà z nich wydzielone nawet zbiory dêwi´kowe, nie mówiàc ju˝
o muzycznych (do nagraƒ dêwi´kowych oprócz zbiorów muzycznych zaliczamy
równie˝ audiobooki, a nawet wydawnictwa j´zykowe). Dobrze by∏oby wyodr´bniç
zbiory dêwi´kowe, a jeÊli to mo˝liwe, równie˝ zbiory stricte muzyczne. SpoÊród
zbiorów bibliotecznych mo˝na by wyodr´bniç tak˝e partytury.

+SpoÊród muzeów i muzealiów nie zosta∏y wyodr´bnione muzea i muzealia
muzyczne – wydzielona jest tylko kategoria „artystyczne” (s. 210–21, 226–31,
234–7).

+Bardzo wartoÊciowe sà nowe kategorie danych wprowadzone od 2010 roku:
udzia∏ teatrów i instytucji muzycznych w festiwalach, dzia∏alnoÊç wydawnicza
i inna, jednak przydatne by∏oby rozdzielenie tych danych na teatry dramatyczne,
teatry muzyczne, ﬁlharmonie, orkiestry, chóry oraz zespo∏y pieÊni i taƒca
(s. 273–6).
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W cz´Êci „Dzia∏ IX. Szkolnictwo artystyczne” dobrze by∏oby wyodr´bniç
w prezentowanych tabelach typy szkó∏: muzyczne, baletowe, plastyczne i inne
(s. 305–9).

+
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011
W danych na temat rynku pracy i wynagrodzeƒ opublikowanych w Roczniku
statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2010 wyodr´bnia si´ tylko „dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z kulturà, rozrywkà, rekreacjà” (s. 224–42, 251–9). Wskazany by∏by
podzia∏ tej sekcji na szczegó∏owe dzia∏y.

+OÊwiata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011
W podrozdziale „System kszta∏cenia artystycznego” i tabelach „Szko∏y
artystyczne” ze szkó∏ artystycznych – tak jak w przypadku publikacji Kultura
w 2010 r. – nie wyodr´bniono szkó∏ muzycznych (s. 90, 381–3, 393), co by∏oby
bardzo wartoÊciowe.

+Szko∏y wy˝sze i ich finanse w 2010 roku
W tym wydawnictwie, co warte odnotowania, podana jest bardzo szczegó∏owo
liczba studentów i absolwentów w poszczególnych akademiach muzycznych,
liczba doktoratów i nadawane tytu∏y naukowe. Brakuje natomiast wydzielenia
wy˝szych szkó∏ muzycznych w wi´kszoÊci zestawieƒ, mi´dzy innymi w informacji
na temat finansowania. Zwykle wymieniane sà „wy˝sze szko∏y artystyczne”,
co uniemo˝liwia ocenienie sytuacji w szkolnictwie muzycznym. Brakuje równie˝
wyodr´bnienia nauk o muzyce w klasyfikacji kierunków studiów (zaliczajà si´
one do „podgrupy artystycznej” wydzielonej z grupy „Nauki humanistyczne
i sztuka”).

+Rocznik statystyki mi´dzynarodowej [wyd. 2012]
W „Roczniku statystyki mi´dzynarodowej” dzia∏ dotyczàcy kultury ogranicza
si´ do prezentacji danych na temat muzeów, produkcji filmów fabularnych
i widzów w kinach. W zesz∏ych latach by∏y tak˝e zamieszczane informacje
o gazetach codziennych i liczbie dziennikarzy. Brakuje danych zwiàzanych
z muzykà.

+
+
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(wybór)

+
Dane statystyczne G∏ównego Urz´du Statystycznego o uczestnictwie
Polaków w muzycznych wydarzeniach kulturalnych w 2011 roku.

TABELA 1.

+
Opery

Rozrywkowe Filharmonie Orkiestry
teatry muz.,
balet., operetki

Chóry

symfoniczne
i kameralne

Liczba instytucji
muzycznych

30
25
20
15
10
10

15

25

12

4

Liczba koncertów
i przedstawieƒ
w sta∏ych salach
ogó∏em

5

3000
2500
2000
1500
1000
1273

2535

2434

393

5

Liczba s∏uchaczy
i widzów
w sta∏ych salach
ogó∏em

500

800 tys.
600 tys.
400 tys.
200 tys.
727 107

914 125

897 730

95 895

400
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W 2011 roku odby∏o si´ o 3,4% mniej przedstawieƒ i koncertów w teatrach
i instytucjach muzycznych ni˝ w roku poprzednim, czyli 53,6 tys. spektakli
(w tym 32,6 tys. w sta∏ych salach). Najwi´cej wydarzeƒ artystycznych mia∏o
miejsce w teatrach dramatycznych (39,2%) i ﬁlharmoniach (26,4%).
PublicznoÊç równie˝ dopisywa∏a mniej licznie w porównaniu z zesz∏ym rokiem –
liczba widzów i s∏uchaczy wynios∏a 10,9 mln osób, czyli o 5,1% mniej ni˝
w 2010 roku.

+JeÊli chodzi o liczb´ s∏uchaczy i widzów uczestniczàcych Êrednio w jednym
koncercie lub przedstawieniu, najwi´kszà publicznoÊç gromadzi∏y przedstawienia zespo∏ów pieÊni i taƒca – 784 osoby. Nieco mniej osób na jednym spektaklu
gromadzi∏y opery (584 osoby) i operetki (363 osoby). Ka˝dego koncertu
w ﬁlharmonii wys∏ucha∏o przeci´tnie 180 osób.
Instytucjami najbardziej aktywnymi w dziedzinie dzia∏alnoÊci edukacyjnej by∏y
ﬁlharmonie, które w 2011 roku zorganizowa∏y 10,1 tysi´cy szkolnych audycji
muzycznych dla dzieci i m∏odzie˝y.

+
M a s owe i m p r e z y a r t y s t yc z n o - r o z r y w kowe

+W Polsce w 2011 roku mia∏o miejsce 2,7 tys. masowych imprez artystyczno-rozrywkowych, czyli imprez z co najmniej pi´ciuset dost´pnymi miejscami
w budynku lub co najmniej tysiàcem miejsc w obiekcie nieb´dàcym budynkiem.
W tych imprezach wzi´∏o udzia∏ 7,6 mln osób – Êrednio prawie 3 tys. widzów
i s∏uchaczy na jedno wydarzenie. 62,6% ogó∏u uczestników stanowi∏a publicznoÊç imprez z bezp∏atnym wst´pem. Co drugà masowà imprezà artystyczno-rozrywkowà by∏a impreza muzyczna, a 72,1% z tych koncertów zorganizowanych
zosta∏o na terenie otwartym.

+
èród∏a:
Bank Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
[10.12.2012].
Dzia∏alnoÊç instytucji kultury w Polsce w 2011 r. Informacja sygnalna. Wyniki badaƒ GUS, Urzàd
Statystyczny w Krakowie – OÊrodek Statystyki Kultury, 26.07.2012, http://www.stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/KTS_dzialalnosc_instyt_kultury_w_polsce-2011.pdf [10.12.2012].
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Dane statystyczne G∏ównego Urz´du Statystycznego o finansowaniu
kultury muzycznej ze êróde∏ paƒstwowych i wydatkach na kultur´
w gospodarstwach domowych w 2011 roku.

TABELA 2.

+
Wyszczególnienie

Wydatki na kultur´ i ochron´
dziedzictwa narodowego
w tym: ﬁlharmonie, orkiestry
chóry, kapele

Wydatki bud˝etu paƒstwa

Wydatki bud˝etów
jednostek samorzàdu teryt.

w tys. z∏

w%

w tys. z∏

w%

1 422 771

100

6 654 537

100

50 600

3,4

277 900

4,1

+
Wydatki z bud˝etu paƒstwa na kultur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego
w 2011 roku stanowi∏y 0,5% wydatków bud˝etu paƒstwa i 3,7% wydatków
jednostek samorzàdu terytorialnego ogó∏em.

+Wydatki z bud˝etu paƒstwa na kultur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego
w 2011 roku w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca zwi´kszy∏y si´ w porównaniu
z poprzednim rokiem i wynios∏y 39,11 z∏ (37,91 z∏ w 2010 roku).

+Natomiast przeci´tne roczne wydatki na zakup artyku∏ów i us∏ug kulturalnych
w gospodarstwach domowych zmniejszy∏y si´ z 406,56 z∏ na 1 osob´ w 2010
do 405,72 z∏ w 2011 roku. Wydatki na kultur´ wynios∏y 3,3% ∏àcznych wydatków
gospodarstw domowych – o 0,1% mniej ni˝ w zesz∏ym roku. Na op∏aty za wst´p
do teatrów, instytucji muzycznych i kina Polacy przeznaczyli po 19,32 z∏ na
osob´ (4,8% wydatków poniesionych na kultur´).

+
èród∏o:
Wydatki na kultur´ w 2011 r., G∏ówny Urzàd Statystyczny, Kraków 25.09.2012,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_wydatki_kultura_2011.pdf [19.12.2012]
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I n n e b a d a n i a o p i n i i s p o ∏ e c z n e j d o t yc z à c e m u z y k i
w 2011 roku

+
Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej

+Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, styczeƒ 2011
(BS/5/2011, opracowa∏a Katarzyna Wàdo∏owska)
Z badania dotyczàcego postaw konsumenckich Polaków wynika, ˝e ksià˝ki,
p∏yty muzyczne i filmy nale˝à do zdecydowanie najrzadziej nabywanych dóbr
spoÊród tych, które zosta∏y wyszczególnione w badaniu (artyku∏y spo˝ywcze,
Êrodki czystoÊci, odzie˝, bielizna, buty, kosmetyki). Jedna trzecia respondentów
zadeklarowa∏a, ˝e w ogóle nie robi tego typu zakupów.
TABELA 3.

Postawy konsumenckie. Miejsca zakupów ksià˝ek, p∏yt, filmów.

+
Miejsce robienia zakupów

Odsetek osób kupujàcych
ksià˝ki, p∏yty, filmy [%]
2004

2008

2010

Supermarket, hipermarket*

21

30

19

Ma∏y sklep lub kiosk, gdzie towar podaje ekspedient

35

25

16

Sklep okreÊlonej sieci, firmy, sklep patronacki

20

23

28

Ma∏y lub Êredni sklep samoobs∏ugowy (do 3 kas)

19

12

10

Bazar, targowisko, stragany

8

4

1

Hurtownia lub sklep, gdzie kupuje si´ tylko hurtowe iloÊci

2

2

1

Sklep internetowy, przez internet

–

12

17

Inny sklep

6

15

13

12

8

9

Trudno powiedzieç

Uwaga! Odsetki nie sumujà si´ do 100, poniewa˝ respondenci mogli wskazaç ró˝ne miejsca zakupów.
* W latach 1997–2008 pytaliÊmy o zakupy w du˝ym supermarkecie, supersamie, zatem porównanie
wyników mo˝e byç tylko przybli˝one.
èród∏o: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF

137 .

Z badania dowiadujemy si´, ˝e Polacy kupujà ksià˝ki, p∏yty muzyczne i filmy
g∏ównie w sklepach okreÊlonej sieci (28%) i ten trend wykazuje tendencj´
wzrostowà od 2004 roku. Co piàta osoba (19%) nabywa je w supermarketach
i hipermarketach. Coraz rzadziej nabywamy te artyku∏y w ma∏ych sklepach,
w których towar jest podawany przez sprzedawc´ (16%) oraz w ma∏ych i Êrednich
sklepach samoobs∏ugowych (10%), a tak˝e na bazarach (tylko 1% respondentów).
Relatywnie cz´sto Polacy zamawiajà tego typu produkty za poÊrednictwem
internetu (17%).

+
Korzystanie z internetu, sierpieƒ 2011 (BS/99/2011, opracowa∏ Micha∏ Feliksiak)
W sierpniu 2011 roku Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej zapyta∏o internautów,
którzy w ciàgu ostatniego miesiàca kupili coÊ przez internet, jakiego typu
przedmioty nabyli. Wi´kszoÊç osób odpowiedzia∏a, ˝e najcz´Êciej by∏a to odzie˝,
obuwie, sprz´t elektroniczny, artyku∏y motoryzacyjne, dzieci´ce i ksià˝ki. Nieco
rzadziej kupowano bilety na samolot lub pociàg, p∏yty (4%), programy i gry
komputerowe, dost´p do us∏ug lub treÊci on-line. Natomiast najrzadziej nabywanymi dobrami by∏y artyku∏y spo˝ywcze, leki i pliki z muzykà (tylko 1%).

+
+

TABELA 4.

Postawy konsumenckie. Zakupy muzyki przez internet.

Co kupi∏(a) Pan(i) przez internet w ciàgu ostatniego
miesiàca? Czy kupi∏(a) Pan(i)?

Odsetek odpowiedzi twierdzàcych [%]
U˝ytkownicy
internetu

WÊród ogó∏u
doros∏ych

P∏yty

4

2

Pliki cyfrowe z muzykà

1

1

Zupe∏nie inaczej przestawia si´ sytuacja dotyczàca pobierania przez Polaków
bezp∏atnych programów, muzyki i filmów. Z darmowych zasobów sieci korzysta
prawie dwie piàte u˝ytkowników sieci (38%), czyli oko∏o jedna piàta ogó∏u
badanych. Âciàganie darmowych programów, muzyki i filmów jest najpopularniejsze wÊród najm∏odszych respondentów – ponad trzy piàte m∏odych (61%)
deklaruje pobieranie tego typu plików. Jedna trzecia u˝ytkowników internetu
s∏ucha radia przez internet.
èród∏o: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_099_11.PDF
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AktywnoÊç i doÊwiadczenia Polaków w roku 2011, luty 2012
(BS/17/2012, opracowa∏ Micha∏ Feliksiak)
W lutym 2012 roku na pytanie: Czy w minionym roku by∏(a) Pan(i)
na koncercie? twierdzàco odpowiedzia∏a jedna trzecia Polaków (34%).
Niemal co piàty Polak by∏ na kilku koncertach (19%), jednego koncertu
wys∏ucha∏o w 2011 roku 12% respondentów, tylko 3% pytanych by∏o
na koncercie wiele razy.
èród∏o: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_017_12.PDF

+
TNS Polska [przedtem TNS OBOP]
Firma nie posiada ogólnodost´pnych materia∏ów dotyczàcych muzyki z badaƒ
przeprowadzonych w latach 2011–2012.

+
Millward Brown SMG/KRC
Millward Brown SMG/KRC uwzgl´dni∏ s∏uchanie muzyki w badaniu Target
Group Index dotyczàcym sp´dzania wolnego czasu. Dowiadujemy si´ z niego,
˝e w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku 31,9% Polaków sp´dza∏o
czas wolny, s∏uchajàc muzyki, a od lipca 2010 do czerwca 2012 roku – 32,88%.
èród∏o: Projekt Millward Brown SMG/KRC, TGI

+
Janusz Czapiƒski i Tomasz Panek [red.]
Rada Monitoringu Spo∏ecznego, Warszawa

+Diagnoza spo∏eczna 2011. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków
G∏ównym celem diagnozy jest badanie jakoÊci ˝ycia Polaków – zarówno w sensie
obiektywnym, jak i w subiektywnym odczuciu respondentów. Najwa˝niejszym
badanym problemem dotyczàcym muzyki jest wi´c rezygnacja przez respondentów z wyjÊcia do opery, operetki, filharmonii lub na koncert z powodów
finansowych.
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Na pytanie: Czy ktokolwiek z cz∏onków gospodarstwa domowego musia∏
z powodu braku pieni´dzy zrezygnowaç w ostatnim roku z wyjÊcia do teatru,
opery, operetki, filharmonii lub na koncert? twierdzàco odpowiedzia∏o 16,6%
respondentów, przeczàco – 39,2%. Pozostali nie odczuwali potrzeby korzystania
z tej formy uczestnictwa w kulturze. Jak dowiadujemy si´ z badania:
„Zdecydowanie najwy˝szy odsetek gospodarstw (nawet ponad 57% w przypadku
teatru, opery, operetki, filharmonii lub koncertu) zmuszonych do rezygnacji
z korzystania z wybranych form uczestnictwa w kulturze charakteryzowa∏
w marcu 2011 roku grup´ gospodarstw najubo˝szych, utrzymujàcych si´
z niezarobkowych êróde∏, a najmniejszy (16% lub mniej) – gospodarstw
pracujàcych na w∏asny rachunek. JednoczeÊnie w∏aÊnie w tej pierwszej grupie
gospodarstw zwi´kszy∏a si´ znaczàco w 2011 r. w porównaniu z 2009 rokiem
liczba tych rezygnacji (od prawie 4 p.p. w przypadku kina do ponad 9 p.p.
w przypadku teatru, opery, operetki, filharmonii, koncertu oraz muzeum lub
wystawy). Drugà grupà gospodarstw, w której zanotowano wzrost tego typu
rezygnacji w ostatnich dwóch latach by∏y gospodarstwa domowe pracowników
(o ponad 2 p.p. w przypadku teatru, opery, operetki, filharmonii i koncertu
oraz o ponad 1 punkt procentowy w przypadku muzeum lub wystawy”.

+Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e 44,2% gospodarstw domowych zadeklarowa∏o brak
potrzeby wyjÊcia do teatru, opery, operetki, filharmonii i na koncert.
„W latach 2007–2011 wzrós∏ znaczàco odsetek gospodarstw domowych nieodczuwajàcych potrzeby korzystania z ka˝dej z analizowanych form uczestnictwa
w kulturze. Teatrem, operà, operetkà, filharmonià czy koncertem najcz´Êciej
niezainteresowane sà gospodarstwa rencistów (ponad 61% gospodarstw),
rolników i emerytów (odpowiednio 54% i prawie 53% ), a najrzadziej gospodarstwa pracujàcych na w∏asny rachunek (nieca∏e 26% gospodarstw)
i pracowników (ponad 33% gospodarstw)”.

+
èród∏o: Diagnoza spo∏eczna 2011. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków, red. Janusz Czapiƒski,
Tomasz Panek, (in:) Contemporary Economics, Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, Volume 5 Issue 3 (Special Issue), Sept. 2011, Rada Monitoringu Spo∏ecznego,
Warszawa, www.diagnoza.com [06.10.2012]

+
+
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Miros∏aw Filiciak, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski
Centrum Cyfrowe, Warszawa

+Obiegi kultury. Spo∏eczna cyrkulacja treÊci, styczeƒ 2012
Autorzy raportu „Obiegi kultury” badali nieformalny przep∏yw treÊci kulturalnych wÊród Polaków, ze szczególnym uwzgl´dnieniem aktywnych u˝ytkowników
internetu, czyli osób posiadajàcych sta∏y dost´p do internetu w gospodarstwie
domowym oraz korzystajàcych z internetu i poczty e-mail przynajmniej kilka
razy w tygodniu. Udowodnili, ˝e Polacy korzystajà z treÊci kultury w o wiele
wi´kszym stopniu ni˝ wskazywa∏by na to fakt, ˝e tylko 13% naszych rodaków
zakupi∏o ksià˝k´, film lub nagranie muzyczne w 2011 roku.

+Co trzeci Polak bierze udzia∏ w „sferze nieformalnej, rozumianej jako wymiana
ksià˝ek, muzyki i filmów w postaci cyfrowej za poÊrednictwem internetu”.
Przeprowadzone badania podwa˝y∏y tez´, ˝e pozyskiwanie treÊci kulturalnych
w sieci wp∏ywa negatywnie na ich kupowanie. Okaza∏o si´ mi´dzy innymi,
˝e osoby, które Êciàgajà pliki muzyczne, cz´Êciej kupujà p∏yty i nieco cz´Êciej
chodzà na koncerty i festiwale muzyczne ni˝ osoby niekorzystajàce aktywnie
z internetu. Internauci pobierajàcy muzyk´ z sieci posiadajà równie˝ podobnà
liczb´ oryginalnych p∏yt z muzykà, co osoby niekorzystajàce z zasobów internetu.

+Podczas kwarta∏u poprzedzajàcego badanie 91% internautów deklarowa∏o
s∏uchanie radia; 81% s∏ucha∏o muzyki z innych êróde∏ ni˝ oryginalne noÊniki;
71% s∏ucha∏o muzyki w internetowych serwisach typu Last.fm czy YouTube;
55% respondentów s∏ucha∏o muzyki z oryginalnych albumów; 30% uczestniczy∏o w koncertach. Blisko 29% respondentów w ostatnim kwartale przed
badaniem kupi∏o p∏yt´ CD. Jednak a˝ 51% badanych nie wyda∏o na zakup
muzyki ani z∏otówki. Autorzy zwracajà uwag´ na to, ˝e aktywni internauci sà
te˝ aktywniejszymi konsumentami – spoÊród nich za muzyk´ nie zap∏aci∏o
bowiem nieco mniej osób, bo 47%.

+JeÊli chodzi o sumy przeznaczane na muzyk´, 21% respondentów wydaje
miesi´cznie do 30 z∏, zaÊ 28% – powy˝ej 30 z∏. Najwi´cej ankietowanych – 44% –
posiada nie wi´cej ni˝ 25 oryginalnych p∏yt, 24% to w∏aÊciciele od 26 do 50 p∏yt,
13% ankietowanych posiada od 51 do 100 p∏yt, powy˝ej 100 p∏yt CD posiada
14%, a tylko 5% nie posiada ˝adnej p∏yty. 61% ankietowanych posiada
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nieoryginalne nagrania w formie p∏yt muzycznych i plików mp3, z czego a˝
48% posiada wy∏àcznie pojedyncze pliki z nagraniami, a tylko 9% organizuje
wszystkie posiadane pliki w albumy.

+22% respondentów zadeklarowa∏o w badaniu, ˝e chodzi na koncerty raz do roku,
24% – 2–3 razy, 10% co dwa, trzy miesiàce, zaÊ 4% minimum raz w miesiàcu.
Autorzy raportu zwracajà uwag´, ˝e uczestnicy nieformalnego obiegu wykazujà
w tej kwestii aktywnoÊç tylko niewiele wi´kszà od Êredniej. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku festiwali muzycznych. SpoÊród wszystkich badanych
raz w roku uczestniczy w nich 24% osób, a 2–3 razy – 15% respondentów.

+88% aktywnych internautów uczestniczy w nieformalnym obiegu muzyki.
Wi´kszoÊç osób pobierajàcych muzyk´ Êciàga pojedyncze pliki (61%), 31% –
albumy i pliki, 8% – tylko albumy. Ponad 58% badanych aktywnych internautów
regularnie Êciàga muzyk´ z internetu (najcz´Êciej osoby do 34. roku ˝ycia).
Jednak wi´kszoÊç badanych nie Êciàga muzyki bardzo intensywnie. 63% pobierajàcych muzyk´ z sieci w ciàgu kwarta∏u pobra∏o 5 lub mniej albumów, 16% –
mi´dzy 6 a 10 albumami, a wi´cej ni˝ 10 Êciàgn´∏o 12% respondentów.

+
èród∏o: Miros∏aw Filiciak, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Obiegi kultury. Spo∏eczna
cyrkulacja treÊci. Raport z badaƒ, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2012,
http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl [12.11.2012]

+
+
+
+
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+
FILHARMONIE

+
Filharmonia Cz´stochowska
Oprócz piàtkowych koncertów symfonicznych filharmonia organizowa∏a
koncerty rozrywkowe i okolicznoÊciowe, takie jak Koncert Noworoczny, „Koncert
dla babci i dziadka”, koncert karnawa∏owy, „Koncert nie tylko dla paƒ” itp.
W marcu odby∏ si´ 2. Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków.
Laureatkà I nagrody zosta∏a Joanna Freszel (sopran), II – Joanna Zawartko
(sopran), III – Eryk Rymanowski (bas). Wyró˝nienie otrzyma∏ Piotr Halicki
W kwietniu kontynuowano wiosenny festiwal jazzowy
(baryton).
Jazz Spring Cz´stochowa, na który z∏o˝y∏y si´ nast´pujàce projekty:
– „Inny Chopin”, z udzia∏em Orkiestry Filharmonii Cz´stochowskiej pod
batutà Bohdana Jarmo∏owicza oraz Tria Filipa Wojciechowskiego,
z kompozycjami Fryderyka Chopina w jazzowych aran˝acjach autorstwa
Filipa Wojciechowskiego i Bohdana Jarmo∏owicza;
– „QuintophoniQ” stworzony przez Tomasza Go∏´biewskiego, koncertmistrza
Filharmonii ¸ódzkiej, i pianist´ jazzowego Leszka Ku∏akowskiego oraz
ich zespo∏y – Duo Q4Q i Leszek Ku∏akowski Trio. GoÊcinnie wystàpi∏
Krzesimir D´bski.

++ +

+W roku 2011 kontynuowane by∏y projekty edukacyjne – audycje umuzykalniajàce z cyklu „Filharmonia dzieciom” oraz koncerty szkolne z cyklu „Szko∏a
na Parnasie”. Organizowano te˝ niedzielne poranki. Z powodu trwajàcej
rozbudowy gmachu filharmonii wi´kszoÊç koncertów, w tym koncerty edukacyjne, odbywa∏a si´ w sali Akademickiego Centrum Kultury i Sportu
Politechniki Cz´stochowskiej, a „Poranki z filharmonià” w Galerii Jurajskiej.
Z tego powodu rok 2011 nie mo˝e byç uznany za reprezentatywny.
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Filharmonia DolnoÊlàska, Jelenia Góra
Filharmonia zorganizowa∏a nast´pujàce wydarzenia artystyczne:
– Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy promujà”;
– Dni Muzyki Pasyjnej;
– Festiwal Muzyki Wiedeƒskiej;
– 5. Mi´dzynarodowy Konkurs Chopinowski Dla Dzieci (odbywajàcy si´
co 3 lata).
Filharmonia by∏a wspó∏organizatorem Festiwalu Muzyki Teatralnej. Orkiestra
Filharmonii wyst´powa∏a m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów
Komediowych w Lubomierzu, Mi´dzynarodowym Festiwalu im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, Festiwalu „Laboratorium MyÊli Muzycznej”.

++++

+Realizowane by∏y cykle koncertowe:
– Niedzielne Poranki Muzyczne – Akademia M∏odego Melomana (skierowane
do najm∏odszych odbiorców muzyki);
– Arcydzie∏a Muzyki Kameralnej – koncerty najlepszych zespo∏ów kameralnych
prezentujàce najwybitniejsze dzie∏a kameralistyki.
Filharmonia prowadzi∏a dzia∏alnoÊç edukacyjnà dla dzieci z przedszkoli, szkó∏
podstawowych, gimnazjów. W placówkach oÊwiatowych na terenie dawnego
województwa jeleniogórskiego organizowane by∏y audycje umuzykalniajàce dla
Filharmonia wspiera∏a równie˝ dzia∏alnoÊç
dzieci i m∏odzie˝y.
stowarzyszeƒ popularyzujàcych muzyk´. Udost´pnia∏a Karkonoskiemu
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku sal´ na spotkania w ramach „Salonów
muzycznych”, wspó∏organizowa∏a z Towarzystwem Mi∏oÊników Muzyki cykliczne
spotkania z wybitnymi postaciami Êwiata muzycznego. Wspiera∏a dzia∏alnoÊç
charytatywnà.Filharmonia, poza festiwalami i konkursem, zorganizowa∏a
145 warsztatów.

++

+
Filharmonia ¸ódzka im. Artura Rubinsteina
Rok 2011 obfitowa∏ w wydarzenia artystyczne i projekty. Orkiestra odby∏a
europejskie tournée, dajàc 14 koncertów, m.in. w Bergen, Zurychu, Mediolanie.
Filharmonia goÊci∏a orkiestry symfoniczne: European Union Youth Orchestra,
Polskà Orkiestr´ „Sinfonia Iuventus”, Filharmoni´ Krakowskà, a tak˝e zespo∏y,
takie jak: Accademia Bizantina, Holland Baroque Society, Musica Florea,
Concerto Köln, The King’s Singers, iBaroque, Hugo Wolf Quartett. Wystàpili
znakomici artyÊci: Jan Krenz, Daniel Barenboim, Rafa∏ Blechacz, Alexei
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Volodin, Alexander Korsantia, Simon Gaudenz, Sharon Kamm, Louis Lortie,
Ewa Kupiec.

+Filharmonia wspó∏organizowa∏a 2. Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny im.
Artura Rubinsteina (Rubinstein Piano Festival), konferencj´ ¸ódê–Bergen
w ramach Funduszy Norweskich oraz Festiwal „Piotr Anderszewski
Odby∏a si´ 12. edycja W´drownego Festiwalu
i przyjaciele”.
Kontynuowano
„Kolory Polski” (19 koncertów w województwie ∏ódzkim).
transmisje z Metropolitan Opera, cykl warsztatów i koncertów skierowanych
do najm∏odszych (80 warsztatów z cyklu „Baby Boom Bum” i 30 warsztatów
z cyklu „Odkrywcy muzyki”), oraz cykl koncertów edukacyjnych „O co tyle
ha∏asu?”.

++++

+

+Filharmonia utrzymuje 2 sta∏e zespo∏y: Orkiestr´ Filharmonii ¸ódzkiej i Chór
Filharmonii ¸ódzkiej.

+
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutos∏awskiego, ¸om˝a
Filharmonia zrealizowa∏a roczny plan koncertowy w stu procentach, opracowujàc
39 programów muzycznych oraz 10 programów edukacyjnych. Zrealizowano
3 koncerty specjalne:
– „Muzyczna majówka” z okazji 3 Maja;
– „Melodie Êwiata” z okazji Dni ¸om˝y;
– uroczysty koncert w ramach obchodów Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
W ramach 7. edycji Jesiennego Festiwalu „Sacrum et Musica” instytucja
zorganizowa∏a 19 koncertów, które odby∏y si´ w koÊcio∏ach i domach kultury
w ¸om˝y oraz na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.
Filharmonia koncertowa∏a w Grodnie na Bia∏orusi (na zaproszenie Konsula
Generalnego RP) oraz na Festiwalu „U˝utario Vasari” w Trokach na Litwie.
We wspó∏pracy z Urz´dem Miejskim w ¸om˝y Filharmonia zrealizowa∏a cykl
8 koncertów w ramach „¸om˝yƒskiego programu profilaktyki i rozwiàzywania
problemów alkoholowych oraz patologii spo∏ecznej” dedykowanych m∏odzie˝y
szkolnej pod has∏em „Muzyczny relaks – trzeêwe szko∏y”.

+Na uwag´ zas∏uguje wydanie w nak∏adzie 1000 egzemplarzy kolejnej ju˝, szóstej
p∏yty Filharmonii Kameralnej, tym razem z Requiem Johna Ruttera w wykonaniu Justyny St´pieƒ (sopran), Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica
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Sacra” oraz filharmoników ∏om˝yƒskich pod dyrekcjà Jana Mi∏osza Zarzyckiego.
Album otrzyma∏ nominacj´ do presti˝owej nagrody polskiego przemys∏u
fonograficznego Fryderyk 2012 w kategorii „Album roku – Muzyka chóralna
Na estradzie Filharmonii Kameralnej goÊcili
i oratoryjna”.
dyrygenci: Peder Rensvik (Norwegia), Jacek Rogala, Tomasz Biernacki, Janusz
Przybylski, Jerzy Salwarowski, Tomasz Chmiel, oraz soliÊci: Leszek Âwidziƒski,
Jacek Wójcicki, Piotr Ko∏odziej, Wies∏aw Bednarek, Aleksandra Kubas,
Lindsay Davidson (Szkocja).

++++

+
Filharmonia Koszaliƒska im. Stanis∏awa Moniuszki
Filharmonia realizowa∏a podobny schemat programowy jak w latach poprzednich.
W okresie karnawa∏u i wiosnà by∏y to cykle koncertów popularnych, cieszàcych
si´ olbrzymim zainteresowaniem publicznoÊci, i koncertów o nieco l˝ejszym
charakterze, od wrzeÊnia do grudnia tradycyjne koncerty abonamentowe,
a w lecie przedstawienie operowe (Straszny dwór Stanis∏awa Moniuszki)
w koszaliƒskim amfiteatrze (4200 widzów) oraz 46. Mi´dzynarodowy Festiwal
W ciàgu roku
Organowy w 9 miejscowoÊciach Pomorza Ârodkowego.
orkiestra filharmonii wyst´powa∏a tak˝e z koncertami na terenie ca∏ego
województwa zachodniopomorskiego. Filharmonia zorganizowa∏a 8 symfonicznych koncertów edukacyjnych, wspó∏pracowa∏a przy organizacji kameralnych
koncertów umuzykalniajàcych. Najwa˝niejsze wydarzenia artystyczne:
– wystawienie operetki E. Kalmana Hrabina Marica i wspomnianego wy˝ej
Strasznego dworu;
– wyst´py Piotra P∏awnera, Massimiliano Caldiego, Krzysztofa Meisingera,
Iwony Sochy, Jerzego Salwarowskiego, Adama Wodnickiego, Paw∏a Ska∏uby,
Leszka Skrly, Piotra Palecznego, Tomasza Strahla, Zbigniewa Raubo;
– 2. Festiwal Muzyki Polskiej „Swego nie znacie” organizowany przez
filharmoni´ (wykonania Koncertu skrzypcowego Zygmunta Stojowskiego,
Farewall music. Witold Lutos∏awski in memoriam, II Koncertu skrzypcowego
i Symfonii D-dur w stylu Wolfganga Amadeusa Mozarta Krzysztofa Meyera,
Koncertu fortepianowego W∏adys∏awa ˚eleƒskiego, Symfonii Grzegorza
Fitelberga, Symfonii i Uwertury dramatycznej „Gauillaume le taciture” Józefa
Wieniawskiego).

++

+

149 .

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, Kraków
Rok 2011 obfitowa∏ w koncerty symfoniczne, recitale oraz koncerty kameralne.
Filharmonia goÊci∏a takich artystów, jak: Noam Sheriff, Peter Jablonski,
JoAnn Falletta, Jean-Luc Tingaud, Ingolf Wunder, Edin Karamazov, Kazimierz
Kord, Ewa Pob∏ocka, Daniel Raiskin, Sharon Kam, Carole Cerasi, Piotr
Anderszewski, Franz Peter Zimmermann, ¸ukasz Borowicz, ¸ukasz D∏ugosz,
Kaja Danczowska, Marek Pijarowski, Forbidden City Chamber Orchestra
(Chiny), Bradley Lubman, Marek MoÊ, Olga Pasiecznik, Magdalena Kožená,
Andrea Marcon, Massimiliano Caldi, Maurizio Baglini, El˝bieta Chojnacka,
Adam Makowicz.

+W maju i czerwcu odbywa∏ si´ Gustav Mahler Festival 2011 – w 100. rocznic´
Êmierci Gustava Mahlera. Oprócz zespo∏ów Filharmonii w projekcie wzi´∏y
udzia∏: Orkiestra Filharmonii Narodowej w Budapeszcie, Orkiestra Filharmonii
Wroc∏awskiej, Orkiestra Filharmonii S∏owackiej, Orkiestra Filharmonii
S∏oweƒskiej, Orkiestra Filharmonii w Brnie, Wiener Virtuosen, Orkiestra
Filharmonii Czeskiej, Praski Chór Filharmoniczny, Chór Dzieci´cy MDR
Leipzig, Chór Filharmonii S∏owackiej. Podczas koncertów wykonane zosta∏y
W ramach festiwalu odby∏o si´
m.in. wszystkie symfonie G. Mahlera.
14 koncertów. W I po∏owie 2011 r. odby∏y si´ dwa koncerty nadzwyczajne:
oratoryjny z okazji beatyfikacji Jana Paw∏a II i symfoniczny z okazji 20-lecia
Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.
W II po∏owie roku zainaugurowane zosta∏y dwa nowe cykle: „Musica da camera,
musica da chiesa” (poÊwi´cony muzyce dawnej, który zastàpi∏ Wieczory
Wawelskie, rozszerzajàc ich formu∏´) i „Smykowe granie” dla dzieci w wieku
do 3 lat oraz kobiet w cià˝y, z wykorzystaniem metody prof. E.E. Gordona.
W ramach misji edukacyjnej odby∏y si´ koncerty dla m∏odzie˝y z cyklu
„Musica ars Amanda”, specjalny koncert dla m∏odzie˝y „Lato w filharmonii”,
koncerty dla dzieci oraz audycje umuzykalniajàce w szko∏ach województwa
W 2011 roku
ma∏opolskiego i Êlàskiego, a tak˝e w siedzibie filharmonii.
zorganizowano tak˝e Dni Muzyki Organowo-Klawesynowej. Orkiestra Filharmonii
da∏a dwa koncerty za granicà – w Zagrzebiu i Pary˝u (nadzwyczajna gala
koncertowa poprzedzajàca obj´cie przez Polsk´ prezydencji w Radzie UE).

+++

++

+Filharmonia utrzymuje 3 sta∏e zespo∏y artystyczne: Orkiestr´ Filharmonii
Krakowskiej, Chór Filharmonii Krakowskiej i Chór Ch∏opi´cy Filharmonii
Krakowskiej.
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Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego, Lublin
Odby∏y si´ nast´pujàce wydarzenia:
– koncert symfoniczny, wyk. Leszek Mo˝d˝er (fortepian), Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, dyr. Piotr Wijatkowski;
– koncert symfoniczny, wyk. Micha∏ Urbaniak (skrzypce), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, dyr. Wojciech Rodek;
– koncert w ramach 15. Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena,
wyk. Annely Peebo (mezzosopran), Württembergische Philharmonie,
dyr. Ola Rudner;
– 15. Lubelskie Forum Sztuki Wspó∏czesnej im. Witolda Lutos∏awskiego;
– recital fortepianowy Ingolfa Wundera;
– koncert symfoniczny, wyk. Jadwiga Rappé (alt), Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Lubelskiej, dyr. Piotr Wijatkowski;
– koncert z okazji XX-lecia niepodleg∏oÊci Ukrainy wyk. József Örmény
(fortepian), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, dyr. Roman
Rewakowicz;
– koncert symfoniczny, wyk. Bogdan Makal (bas-baryton), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, M´ski Zespó∏ Wokalny „Kairos”, Akademicki
Chór Politechniki Lubelskiej, dyr. Wojciech Rodek (Dymitr Szostakowicz:
XIII Symfonia b-moll „Babi Jar” op. 113 – lubelskie prawykonanie).

+Filharmonia w 2011 roku zorganizowa∏a tak˝e:
– Festiwal Spotkaƒ Kultur;
– cykl Filharmonia Familijna;
– Od Wieniawskiego do Sarasatego;
– Na∏´czowskie Divertimento;
– Europa – Ma∏a Ojczyzna Braci Wieniawskich;
– Wirydarz Dawnej Europy;
– Sanus Per Arte;
– Lubelskie Atrium Muzyczne;
– Czas Mazurka.

+
+
+

151 .

Filharmonia Narodowa
Orkiestra FN wzi´∏a udzia∏ w dwóch koncertach w ramach Festiwalu Beethovenowskiego 2011, Chór FN – w trzech koncertach. Inauguracj´ festiwalu,
z udzia∏em obu zespo∏ów FN, poprowadzi∏ Maestro Antoni Wit. Wykonana
zosta∏a II Symfonia „Zmartwychwstanie” Gustawa Mahlera. Orkiestra i Chór
wzi´∏y tak˝e udzia∏ w koncercie pod batutà Jerzego Semkowa, z Mszà c-moll
Mozarta oraz V Symfonià Beethovena. Chór FN, wraz z orkiestrà Sinfonia
Varsovia, uczestniczy∏ ponadto w wielkopiàtkowym koncercie wykonujàc Pasj´
W lipcu
Krzysztofa Pendereckiego pod batutà kompozytora.
Orkiestra FN pod batutà Antoniego Wita uczestniczy∏a w jednym z najwi´kszych
festiwali pianistycznych na Êwiecie – w La Roque-d’Anthéron we Francji.
Z orkiestrà wystàpili wybitni pianiÊci: Yuja Wang, Boris Berezovsky oraz
Orkiestra FN pod batutà Antoniego Wita wykona∏a
Nikolai Lugansky.
koncert w ramach festiwalu La Folle Journée. Program z∏o˝ony by∏ w ca∏oÊci
z utworów Franciszka Liszta. I Koncert fortepianowy Es-dur wykona∏ z towarzyszeniem Orkiestry francuski pianista Bertrand Chamayou.

++++

+

+Orkiestra Symfoniczna FN pod dyr. Antoniego Wita odby∏a w 2011 roku kilka
tournée zagranicznych. W styczniu artyÊci wystàpili na koncertach w Chinach
i Japonii wraz z laureatami ostatniego Konkursu Chopinowskiego. W listopadzie
Orkiestra FN wraz z Antonim Witem odwiedzili Wielkà Brytani´. Podczas tego
W grudniu Orkiestra FN da∏a
wyjazdu solistà by∏ Jakub Jakowicz.
4 koncerty na terenie Chin. Zespo∏em dyrygowali Antoni Wit oraz Yoel Levi.
Solistkà koncertów by∏a chiƒska skrzypaczka Zhijiong Wang. Z Orkiestrà gra∏a
na wszystkich koncertach w Chinach arcydzie∏o polskiej literatury muzycznej –
II Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego.

++

+Orkiestra i Chór FN pod batutà Antoniego Wita w 2011 roku nagrali dla
wytwórni Naxos:
– Stanis∏aw Moniuszko – utwory orkiestrowe;
– Stanis∏aw Moniuszko – uwertury;
– Leoš Janaček – Suita na orkiestr´ symfonicznà;
– Henryk Miko∏aj Górecki – Concerto–Cantata, Ma∏e requiem dla pewnej
polki, Koncert na klawesyn (wersja na fortepian), Trzy taƒce;
– Mieczys∏aw Weinberg – VIII Symfonia „Kwiaty polskie” do tekstów Juliana
Tuwima.

+
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Filharmonia utrzymuje 2 sta∏e zespo∏y artystyczne: Orkiestr´ Symfonicznà
Filharmonii Narodowej i Chór Filharmonii Narodowej. Zespo∏y Filharmonii
biorà udzia∏ w koncertach innych organizatorów, takich jak Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena, „Chopin i jego Europa” czy Warszawska
Jesieƒ, które odbywajà si´ w gmachu Filharmonii.

+
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Wielkim wydarzeniem 2011 roku by∏o tournée po USA na zaproszenie
Columbia Artists Management Inc. (CAMI), podczas którego filharmonicy
Obok dzia∏alnoÊci artystycznej
zagrali 46 koncertów w 19 stanach.
Filharmonia rozwija dzia∏alnoÊç edukacyjno-koncertowà. W 2011 kontynuowane
by∏y audycje szkolne (umuzykalniajàce) oraz niedzielne koncerty dla dzieci
i m∏odzie˝y. W zakresie edukacji muzycznej dzia∏a chór ch∏opi´cy, który stale
koncertuje zarówno w siedzibie Filharmonii, jak i poza nià. Do tegorocznych
osiàgni´ç chóru nale˝à m.in.:
– koncert z Golec uOrkiestra w Pogorzeli (styczeƒ 2011),
– 2 koncerty organizowane w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej 2011 w Mosznej oraz Pogorzeli (grudzieƒ 2011).
Na sta∏e w opolski kalendarz koncertowy wpisa∏y si´ wyst´py filharmoników
opolskich podczas takich uroczystoÊci jak: Dni Opola, Dni Muzyki ˚ydowskiej,
Filharmonicy Opolscy w 2011 roku
koncerty okolicznoÊciowe i patriotyczne.
uczestniczyli w nast´pujàcych wydarzeniach:
– Opolska Noc Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta Opola;
– „Ca∏a Polska czyta dzieciom”;
– 3. Opolski Maraton Czytania;
– 35. Mi´dzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie;
– 8. Festiwal Warszawa Singera (Warszawa);
– 6. Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce – inauguracja Europejskich Dni
Dziedzictwa w województwie opolskim;
– 8. Dni Kultury Niemieckiej na Âlàsku Opolskim;
– 8. Festiwal „Gaude Mater Polonia”. Wincenty z Kielczy in memoriam;
– 1. Opolski Festiwal Teatrów Profilaktycznych.
Podczas tegorocznych obchodów Dni Muzyki i Kultury ˚ydowskiej w Filharmonii Opolskiej by∏a prezentowana wystawa „Historia wspó∏czesnego Izraela”,
odby∏o si´ tak˝e wr´czenie odznaczeƒ „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”
We wspó∏pracy z Ambasadà
oraz „Honorowy Obywatel Izraela”.

++

+

++++
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Meksykaƒskich Stanów Zjednoczonych w Filharmonii Opolskiej by∏a prezentowana wystawa Jorge Gonzaleza Velazqueza „Muzyka zakl´ta w rzeêbie”.

+Filharmonia utrzymuje 20 sta∏ych zespo∏ów artystycznych: Orkiestr´ Symfonicznà Filharmonii Opolskiej, Orkiestr´ Kameralnà Filharmonii Opolskiej,
Chór Ch∏opi´cy Filharmonii Opolskiej, Kwartet Kontrabasowy „Ace of Bass”,
Zespó∏ Kameralny „Angelus”, Kwartet Smyczkowy „Aperto”, Kwartet Smyczkowy „Con Amore”, Kwintet Fortepianowy Filharmonii Opolskiej, Kwartet
Smyczkowy „NeoQuartet”, Kwintet D´ty „Opole Brass”, Kwartet „Quatre Voix
Ensemble”, Opolski Kwartet Smyczkowy „Quodlibet”, Kwintet D´ty Blaszany
„Silesia Brass”, Moto Perpetuo, Sonoro Kwartet, Sophisticated Quartet, Spiro
Quintet, Zespó∏ Muzyki Dawnej, Musica Vena Klezmer Section i nieetatowy
Chór Filharmonii Opolskiej.

+
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, Rzeszów
W roku 2011 repertuar zosta∏ zaplanowany tak, by zadowoliç ró˝ne gusta
s∏uchaczy. W programach wi´kszoÊci koncertów sezonu artystycznego 2010/2011
znalaz∏y si´ utwory polskich kompozytorów (G. Bacewicz, F.I. Dobrzyƒski,
M. Kar∏owicz, Z. Noskowski, I.J. Paderewski, A. Panufnik, A. Sza∏owski,
K. Szymanowski). Wyst´powali znani artyÊci z Polski i z zagranicy, m.in.:
J.K. Broja, A. Wodnicki, G. Brodziƒska, U. Dudziak, A.S. Wypych, R. Lasocki,
Filharmonia od pó∏ wieku jest organizatorem
L. Angelov, M. Kwon).
Muzycznego Festiwalu w ¸aƒcucie. Prezentacja muzyki w zabytkowym wn´trzu
Muzeum Zamku w ¸aƒcucie jest po∏àczeniem promocji zarówno pi´knej
architektury, jak i wartoÊciowej muzyki. Dzi´ki podejmowanym od kilku lat
dzia∏aniom (koncert plenerowy, koncert w tzw. Starej Uje˝d˝alni) oferta
festiwalowa jest bardziej otwarta i dost´pna dla ró˝nych grup odbiorców.
Z zebranych danych wynika, ˝e zainteresowanie koncertami festiwalowymi
przeradza si´ w szersze zainteresowanie dzia∏alnoÊcià artystycznà na terenie
ca∏ego województwa. Festiwal, któremu towarzyszy niecodzienna, uroczysta
i bardzo podnios∏a atmosfera, jest te˝ okazjà do spotkaƒ, rozmów o muzyce
i kulturze. Jubileuszowy 50. Muzyczny Festiwal w ¸aƒcucie odby∏ si´ w dniach
20–29 maja. W czternastu festiwalowych koncertach zaprezentowane zosta∏y
ró˝norodne formy i gatunki muzyczne. W ramach festiwalu odby∏y si´ m.in.:
koncert plenerowy, koncert symfoniczny, dwa recitale, cztery wieczory kameralne,
dwa nocne koncerty jazzowe. Zró˝nicowane pod wzgl´dem programowym

++

+

+
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i repertuarowym koncerty zawsze by∏y cechà charakterystycznà tego festiwalu,
który, przeradzajàc si´ z Dni Muzyki Kameralnej, sta∏ si´ cyklem wydarzeƒ
artystycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców o zró˝nicowanych
gustach i oczekiwaniach.

+
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki,
Bia∏ystok
W 2011 roku zaproszenie przyj´li znakomici dyrygenci, m.in.: Gabriel Chmura,
Chin Chao Lin, Mieczys∏aw Dondajewski, Nikolai Dyadiura, oraz soliÊci:
Ingolf Wunder (fortepian), Igor Pikayzen (skrzypce), Agnieszka Koz∏owska
(sopran), Kevin Kenner (fortepian), wystàpi∏ te˝ zespó∏ The King’s Singers.
Zorganizowany zosta∏ 5. Mi´dzynarodowy Konkurs M∏odych Dyrygentów
im. Witolda Lutos∏awskiego w Bia∏ymstoku – jeden z niewielu tego rodzaju
konkursów. Do piàtej edycji zg∏osi∏o si´ 184 m∏odych dyrygentów z 43 krajów,
których umiej´tnoÊci ocenia∏o profesjonalne jury. Zwyci´zcà konkursu zosta∏
Chór i Orkiestra realizowa∏y w∏asne
Daniel Huppert z Niemiec.
i zlecone koncerty oraz nagrania w kraju i za granicà. Chór pod kierunkiem
Violetty Bieleckiej wystàpi∏ m.in. w dwóch koncertach w ramach 15. Festiwalu
Wielkanocnego im. Ludwiga van Beethovena w Warszawie, w koncercie
21. Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Cz´stochowie oraz na 54. Mi´dzynarodowym Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej
W 2011 roku Opera i Filharmonia Podlaska
„Warszawska Jesieƒ”.
w Bia∏ymstoku wyda∏a i wprowadzi∏a do sprzeda˝y p∏yt´ CD Ignacy Jan
Paderewski. Ukaza∏o si´ tak˝e 2-p∏ytowe wydawnictwo pod nazwà The Best of…
w nak∏adzie 1000 egzemplarzy. W ostatnim sezonie przed przeprowadzkà do
nowego gmachu oraz rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci operowej wprowadziliÊmy cykl
comiesi´cznych koncertów „Opera Viva” przygotowujàcy publicznoÊç do odbioru
muzyki operowej. Od maja 2006 roku przy Operze i Filharmonii Podlaskiej
dzia∏a Klub Sztuki, którego zadaniem jest upowszechnianie kultury filmowej.
Prezentowane sà tu filmy operowe, jak równie˝ koncerty muzyki klasycznej.
Dzia∏alnoÊç Klubu Sztuki jest wspó∏finansowana przez Polski Instytut Sztuki
W 2011 roku realizowane by∏y audycje muzyczne dla dzieci oraz
Filmowej.
próby otwarte z prelekcjami dyrygentów dla m∏odzie˝y szkolnej.

++

+++

+

+Instytucja utrzymuje 6 sta∏ych zespo∏ów artystycznych: Orkiestr´ Opery
i Filharmonii Podlaskiej, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Dzieci´cy
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Opery i Filharmonii Podlaskiej, Zespó∏ Muzyki Dawnej „Consort 415”,
Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kwartet im. Aleksandra Tansmana.

+
F i l h a r m o n i a Po m o r s k a i m . I g n a c e g o J a n a P a d e r e w s k i e g o ,
Bydgosz cz
Rok 2011 obfitowa∏ w wydarzenia artystyczne, g∏ównie z udzia∏em dwóch
etatowych zespo∏ów Filharmonii Pomorskiej – Orkiestry Symfonicznej
i Orkiestry Kameralnej „Capella Bydgostiensis”, z którymi zaprezentowali si´
wybitni artyÊci, m.in.: dyrygenci Tadeusz Wojciechowski, Tadeusz Struga∏a,
Kazimierz Kord, Jan Krenz, Juozas Domarkas, Jose Maria Florencio;
instrumentaliÊci Haochen Zhang, Pawe∏ Wakarecy, Ingolf Wunder, Lukas
Geniusas, Kaja Danczowska, Roman Perucki, Julian Gembalski, Krzysztof
Pe∏ech; wokaliÊci Iwona Tober, Tadeusz Szlenkier, Damian Ganclarski i wielu
innych. Dominantà roku by∏ 49. Bydgoski Festiwal Muzyczny (9.09 – 7.10),
którego tegoroczna edycja zadedykowana zosta∏a Henrykowi Miko∏ajowi
Góreckiemu. Zró˝nicowany program 16 festiwalowych koncertów zaprezentowa∏y wybitne postacie Êwiata artystycznego, m.in. Orkiestra Filharmonii
Narodowej pod dyrekcjà Antoniego Wita, Orkiestra Symfoniczna FP oraz Chór
Opery Nova wraz z solistkami Iwonà Sobotkà i Ma∏gorzatà Paƒko, pod dyrekcjà
Gabriela Chmury, Orkiestra Kameralna Amadeus, kantor Baruh Finkhelstein
i Kapela Chasydzka z Moskwy. Bydgoscy symfonicy wystàpili z Annà Góreckà,
prezentujàc dzie∏a Henryka Miko∏aja Góreckiego i Miko∏aja Góreckiego – syna,
Chór Opery Nova wykona∏ Miserere, dzie∏o dedykowane Bydgoskiemu
Marcowi 1981. Filharmonia rozpocz´∏a tak˝e nowy cykl „Poranki muzyczne
dla seniorów” – koncerty odbywajà si´ raz w miesiàcu w godzinach przedpo∏udKontynuowane by∏y dwa cykle koncertów kierowane
niowych.
do najm∏odszych s∏uchaczy: „Od brzuszka do uszka maluszka”, dedykowane
kobietom w cià˝y, niemowl´tom i ma∏ym dzieciom, oraz „W krainie Êpiewajàcego Misia” skierowane do dzieci od roku do 3 lat, a tak˝e koncerty edukacyjne
prezentujàce ˝ywà muzyk´ omawianà przez merytorycznie i metodycznie
przygotowanych prelegentów, z którymi docieramy do odbiorców w ca∏ym
województwie kujawsko-pomorskim.

++

+Filharmonia utrzymuje 2 sta∏e zespo∏y: Orkiestr´ Symfonicznà Filharmonii
Pomorskiej i Orkiestr´ Kameralnà „Capella Bydgostiensis”

+
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Filharmonia Poznaƒska im. Tadeusza Szeligowskiego
Filharmonia kontynuowa∏a cykle koncertowe, w tym m.in.:
– Gwiazdy Âwiatowych Estrad (pianista Nikolai Demidenko, oboista Albrecht
Mayer, skrzypaczka Sarah Chang, skrzypaczka Viktoria Mullova, pianista
Alexander Gavrylyuk) z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii;
– comiesi´czne Koncerty Poznaƒskie;
– Koncerty Marsza∏kowskie – organizowane z okazji rocznic wa˝nych wydarzeƒ
w Wielkopolsce (Poznaƒski Czerwiec ‘56, Powstanie Wielkopolskie).

+W 2011 roku pojawi∏y si´ nowe cykle tematyczne:
– „Literatura w muzyce” (prezentacja kompozycji inspirowanych arcydzie∏ami
Êwiatowej literatury: „Romeo i Julia”, „Faust”, „Âladami Don Kichota”,
„Mi∏osne przygody Don Juana”);
– koncerty zwiàzane z Rokiem Mahlerowskim (tak˝e w Filharmonii Narodowej
w Warszawie);
– Mistrzowie Batuty (Christopher Hogwood);
– Koncerty Prymasowskie w Katedrze Gnieênieƒskiej.

+Inne wydarzenia:
– koncerty z udzia∏em s∏ynnych artystów, m.in. wiolonczelistki Natalie Clein,
harfisty Xaviera de Maistre, sopranistki Olgi Pasiecznik, skrzypka Maxima
Vengerova i wyst´p pianisty Louisa Lortie w cyklu Recitale Mistrzów;
– tradycyjny koncert plenerowy na zakoƒczenie sezonu nad jeziorem Malta
w Poznaniu – „The Music of Bond. James Bond”, z udzia∏em Orkiestry
Filharmonii pod dyrekcjà Carla Davisa oraz londyƒskich wokalistów Mary
Carewe i Lance’a Ellingtona;
– pierwsza edycja Festiwalu „Tryptyk Làdzki” – trzydniowe Êwi´to muzyki
i poezji w pocysterskim opactwie w Làdzie nad Wartà;
– koncert Mahler Chamber Orchestra pod dyrekcjà Teodora Currentzisa.

+Systematycznie prowadzona by∏a akcja edukacyjna Pro Sinfoniki: koncerty
w Auli UAM w Poznaniu, dzia∏ania i koncerty w szko∏ach Wielkopolski.

+Filharmonia utrzymuje 2 sta∏e zespo∏y: Orkiestr´ Filharmonii Poznaƒskiej
i Chór Ch∏opi´cy i M´ski „Poznaƒskie S∏owiki”.

+
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Filharmonia Sudecka, Wa∏brzych
W 2011 roku do najwa˝niejszych wydarzeƒ nale˝a∏y:
– koncerty zwiàzane z beatyfikacjà papie˝a Jana Paw∏a II w katedrze w Âwidnicy
i w koÊciele Êw. Anio∏ów Stró˝ów w Wa∏brzychu;
– Koncert Jubileuszowy Józefa Wi∏komirskiego (85. urodziny za∏o˝yciela
i d∏ugoletniego dyrektora Filharmonii Sudeckiej);
– Koncert fina∏owy organizowanego przez Filharmoni´ Sudeckà 5. Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki Dzieci´cej, którego motywem przewodnim w tej
edycji by∏y piosenki z filmów animowanych i bajek Disneya;
– koncert koƒczàcy sezon 2010/2011 (koÊció∏ Êw. Anio∏ów Stró˝ów w Wa∏brzychu)
z udzia∏em solistów, Akademickiego Chóru Politechniki Wroc∏awskiej,
Chórów ZSM I i II stopnia w Wa∏brzychu, którego program wype∏ni∏o
monumentalne dzie∏o Carla Orffa Carmina Burana;
– koncerty z cyklu Turniej Tenorów w Kudowie Zdroju i w Szczawnie Zdroju;
– uroczysty koncert otwierajàcy sezon 2011/2012 z udzia∏em ¸ukasza D∏ugosza
i Agaty Kielar-D∏ugosz.

+W paêdzierniku 2011 roku Filharmonia po raz pierwszy zorganizowa∏a festiwal
Dni Muzyki Filmowej. W jego programie znalaz∏y si´:
– kompozycje Krzesimira D´bskiego z polskich filmów i seriali, pod batutà
kompozytora;
– koncert poÊwi´cony muzyce z filmów animowanych i fabularnych dla dzieci;
– s∏ynne tematy z filmów o Êwiatowej randze.
W paêdzierniku na estradzie filharmonii goÊci∏ te˝ soul, funky, pop i rock,
na koncercie zespo∏u niemieckiego Conspiracy 17, wzmocnionego polskà sekcjà
smyczkowà.

+Szczególnym wydarzeniem by∏ Nocny Koncert Zaduszkowy, wykonany wraz
z solistami i chórami w KoÊciele Âw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a w Wa∏brzychu,
o pó∏nocy z 1 na 2 listopada. By∏a to Msza Êwi´ta w rycie trydenckim wzbogaW listopadzie odby∏ si´
cona o Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.
koncert monograficzny z muzykà George’a Gershwina.
W grudniu na koncertach dominowa∏a muzyka barokowa, bo˝onarodzeniowa,
kol´dy i pastora∏ki. Ostatniego dnia 2011 roku w Filharmonii zapanowa∏a
operetka. Ksi´˝niczk´ czardasza Kalmana wraz z Orkiestrà Symfonicznà
Filharmonii Sudeckiej wykonali artyÊci scen Górnego Âlàska.

+

++++

+
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Filharmonia Âlàska im. Henryka Miko∏aja Góreckiego, Katowice
Uchwa∏à Sejmiku Województwa Âlàskiego w pierwszà rocznic´ Êmierci Henryka
Miko∏aja Góreckiego, 14 listopada 2011 roku, Filharmonii Âlàskiej nadano imi´
Êwiatowej s∏awy kompozytora ze Âlàska. Z tej okazji muzyka Góreckiego
i prawykonania utworów dedykowanych jego pami´ci zabrzmia∏y na koncertach
Mimo remontu filharmonia
trzech zespo∏ów filharmonicznych.
nie przerwa∏a dzia∏alnoÊci. Prowadzi∏a jà w tymczasowej sali widowiskowej,
w Akademii Muzycznej, domach kultury, koÊcio∏ach. Trudne warunki wyzwoli∏y
nowe pomys∏y promocji – wraz z katowickà Szko∏à Muzycznà Yamaha wspó∏organizowaliÊmy 1. Rodzinny Rajd Rowerowy „Wokó∏ êróde∏ muzyki” i plenerowy
koncert „Segregacja dêwi´ków” w Mi´dzynarodowym Dniu Muzyki, zagrany
przez dzieci na instrumentach wykonanych przez nie z odpadów zutylizowanych
Wzros∏a liczba audycji przedszkolnych, poza koncertami
po koncercie.
M∏odej Filharmonii pojawi∏a si´ Radiowa Filharmonia, realizowana w studiu
Polskiego Radia Katowice, z retransmisjà na antenie. Wraz z marsza∏kiem
województwa zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski
„III Powstanie Âlàskie”. Nagrodzony utwór Marka Grucki wykonano na Górze
Êw. Anny podczas ogólnopolskich obchodów 90. rocznicy III Powstania
Âlàskiego z udzia∏em prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego.

+++

++

+Programy koncertów abonamentowych zawiera∏y wielkie dzie∏a (m.in.
III Symfoni´ Mahlera, Symfoni´ „Leningradzkà” Szostakowicza, Symfoni´
pieÊni ˝a∏osnych H.M. Góreckiego) i utwory mniej znane (np. Koncert skrzypcowy
W filharmonii
Moszkowskiego), muzyk´ filmowà i muzyk´ najnowszà.
odby∏ si´ fina∏ wieloletniego programu Europejskiego Centrum Muzyki
K. Pendereckiego „M∏odzi kompozytorzy w ho∏dzie Fryderykowi Chopinowi”.

++

+KontynuowaliÊmy seri´ p∏ytowà „Szabelski – Górecki – Knapik”, nagraliÊmy
tak˝e 2 p∏yty z utworami kameralnymi Tansmana (z 2 Êwiatowymi premierami
fonograficznymi), Góreckiego, Spisaka, Hawela i Go∏àbka.
Âwi´towaliÊmy m.in. 30-lecie Âlàskiej Orkiestry Kameralnej i 75. urodziny jej
twórcy – Jana Wincentego Hawela, 85. urodziny Jana Krenza i 60. Aleksandra
Âlàska Orkiestra Kameralna koncertowa∏a
Lasonia i Eugeniusza Knapika.
w Niemczech. Wspólnie z partnerami z europejskiego projektu „ONE – goes
places” realizowaliÊmy kolejne przedsi´wzi´cia projektu, do którego przystàPrzygotowywano 9. Mi´dzynarodowy Konkurs
piliÊmy w 2008 roku.
Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, nad którym patronat objà∏ prezydent RP.

+

++

159 .

Przeprowadzono konkurs na plakat (I nagroda – Józef Ho∏ard; do promocji
wybrano wyró˝niony plakat Mieczys∏awa Wasilewskiego) oraz Konkurs
Kompozytorski im. Grzegorza Fitelberga (I nagroda – Joanna Szymala).

+Filharmonia utrzymuje 3 sta∏e zespo∏y: Orkiestr´ Symfonicznà Filharmonii
Âlàskiej, Chór Filharmonii Âlàskiej, Âlàskà Orkiestr´ Kameralnà. Filharmonia
dysponowa∏a przed rozbudowà 424 miejscami. W 2011 roku instytucja pracowa∏a
w wynajmowanych obiektach (sali tymczasowej w Katowicach-Giszowcu oraz sali
„Symfonia” Akademii Muzycznej w Katowicach). Po rozbudowie Filharmonia
b´dzie dysponowa∏a 2 salami koncertowymi na 426 i 110 miejsc.

+
Filharmonia Âwi´tokrzyska im. Oskara Kolberga, Kielce
W koncertach abonamentowych wystàpili m.in.: B. Biliƒska, ¸. B∏aszczyk,
E. Indjic, K. Jakowicz, A. Kuls, A. Pachlewski, P. Piekutowska, I. Pikayzen,
H. Rutkowski, S. Skoczyƒski, M. Sobula, A. Wodnicki oraz dyrygenci, jak:
M.J. B∏aszczyk, T. Bugaj, P.G. Kim, M. Pijarowski, J. Przybylski, J. Salwarowski,
Zorganizowano osiem wtorkowych koncertów
J.M. Zarzycki.
kameralnych. Cykl Akademia Melomana to czwartkowe koncerty symfoniczne
dla m∏odych melomanów. Prelegent w przyst´pny sposób (z wykorzystaniem
multimediów) wprowadza m∏odych melomanów w Êwiat muzyki klasycznej.
Z koncertami tymi zwiàzane sà konkursy dla uczniów (multimedialny
i plastyczny). Uzupe∏nieniem dzia∏alnoÊci edukacyjnej sà równie˝ Koncerty
Familijne (przeznaczone dla ca∏ych rodzin). Odbywajà si´ w niedzielne przedpo∏udnia i stanowià po∏àczenie koncertu z warsztatami dla dzieci. Na ka˝dym
ze spotkaƒ najm∏odsi s∏uchacze biorà udzia∏ w zabawach edukacyjnych,
Od 24 marca
konkursach, a tak˝e rozwiàzujà zagadki muzyczne.
do 19 kwietnia odby∏y si´ 19. Âwi´tokrzyskie Dni Muzyki. Prezentowane by∏y
najnowsze polskie i Êwiatowe dzie∏a muzyki wspó∏czesnej wczeÊniej niewykonyFilharmonia przedstawi∏a dwa spektakle
wane w Kielcach.
premierowe: Z∏oty kluczyk M. Weinberga (we wspó∏pracy z Kieleckim
Teatrem Taƒca i Landstheater Niederbayer) oraz Historia ma∏ego krawczyka
T. Harsanyi’ego.

++++

+++

++++

+Filharmonia przygotowywa∏a si´ w 2011 roku do przeprowadzki do nowej
siedziby – Mi´dzynarodowego Centrum Kultur, która nastàpi∏a w styczniu 2012.

+
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Filharmonia im. Mieczys∏awa Kar∏owicza, Szczecin
Rok 2011 Filharmonia przywita∏a koncertem „Goràce rytmy” z solistami Annà
Serafiƒskà i Januszem Szromem. W cyklu karnawa∏owym najs∏ynniejsze arie
operowe Êpiewa∏a Alla Guba-Ploskina, a w ramach „Klasyki na sobot´” przedstawiliÊmy Zamieç Puszkina i Dziadka do orzechów Czajkowskiego, goÊciliÊmy
Vadima G∏adkova – solist´ Nocy w ogrodach Hiszpanii Manuela de Falli.
Najwa˝niejszymi cyklami, cieszàcym si´ ogromnym zainteresowaniem, by∏y:
– „Mistrzowskie interpretacje” z udzia∏em Krzysztofa Jakowicza, Eugena
Indjica, ¸ukasza D∏ugosza, Kevina Kennera, Marcina Na∏´cz-Niesio∏owskiego;
– „Mistrzowie batuty” z Kai Bumannem, Agnieszkà Duczmal i Jose Marià
Florencio;
– „Wielka symfonika” z dzie∏ami Sibeliusa, Bartóka i Berlioza.
Program dope∏ni∏y koncerty okolicznoÊciowe z okazji 200. rocznicy urodzin
Liszta, szóstej rocznicy Êmierci Jana Paw∏a II z Requiem Mozarta, koncert
„Pami´ci tragedii smoleƒskiej” z udzia∏em znakomitego altowiolisty Avri
W cyklu kameralistyki wystàpi∏y Tangata Quintet (tanga
Levitana.
Piazzoli) oraz Quartet Berlin, zespó∏ kameralny Berliner Philharmoniker wraz
ze znakomitym szczeciƒskim gitarzystà Krzysztofem Meisingerem.
Z okazji Dnia Dziecka w cyklu „Koncertów familijnych” goÊciliÊmy najm∏odszych melomanów i ich rodziców. Ofert´ edukacyjnà tworzy∏y audycje i koncerty
szkolne, a tak˝e cykl letnich koncertów promenadowych w Szczecinie:
„Na bursztynowym szlaku” z okazji Dni Morza na Wa∏ach Chrobrego, „Muzyka
na wodzie” w przystani jachtowej AZS i koncert z okazji prezydencji Polski
w Unii Europejskiej z wielkim fina∏em – hymnem Unii transmitowanym przez
TVP2 i TV Polonia.

++

+Sezon 2011/2012 filharmonia zainaugurowa∏a koncertem z udzia∏em wybitnego
pianisty Ingolfa Wundera. Swojà kontynuacj´ mia∏y wy˝ej wymienione cykle
koncertowe z udzia∏em takich dyrygentów, jak Nicolas Krauze, Rashid Skuratov,
Mykola Diadiura, Jerzy Salwarowski oraz solistów – Marii Machowskiej, Dalii
Kuznecovaite, Olega Poliansky’ego, Beaty Biliƒskiej i Doroty Anderszewskiej.
W repertuarze znalaz∏y si´ koncerty okolicznoÊciowe – „Vivat Polonia”
(11 listopada), koncert w 100-lecie urodzin Nino Roty oraz koncerty kameralne:
„I Maestri napoletani” (z udzia∏em Giuseppe Devastato), „Sulla siostra”
(„Na karuzeli” – z programem jazzowym) oraz koncert Kwartetu „Vigoroso”.
Orkiestra Filharmonii wzi´∏a udzia∏ w Festiwalu „Komitas” poÊwi´conym
kulturze ormiaƒskiej.
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Filharmonia im. Witolda Lutos∏awskiego, Wroc∏aw
W 2011 roku w Filharmonii Wroc∏awskiej odby∏o si´ 70 koncertów, w tym:
57 koncertów Orkiestry Symfonicznej, 3 koncerty goÊcinne (Filharmonia
¸ódzka, Filharmonia Krakowska, Orkiestra z Lahti), 7 koncertów kameralnych
z udzia∏em muzyków orkiestry symfonicznej, 1 koncert kameralny muzyków
Orkiestra Kameralna „Leopoldinum” wykona∏a
goÊcinnych, 2 recitale.
33 koncerty, nagra∏a jednà p∏yt´ oraz muzyk´ do filmu niemego Mania z Polà
Negri z 1918 roku (muzyka: Jerzy Maksymiuk) i filmu 80 milionów (muzyka:
Zbigniew Karnecki).

++

+Wroc∏awska Orkiestra Barokowa w 2011 roku wykona∏a 23 koncerty. Nagra∏a
p∏yty z ariami koncertowymi Mozarta (z Olgà Pasiecznik) i symfoniami
Haydna (Poranek, Po∏udnie, Wieczór). Zespó∏ wystàpi∏ z wielkim aplauzem
w chorwackim Varazdinie. Najwi´kszym sukcesem by∏y dwie nominacje
i nagroda Fryderyk 2011 za „Fonograficzny debiut roku”. Chór Filharmonii
im. Witolda Lutos∏awskiego w 2011 roku da∏ 23 koncerty, a Lutos∏awski Quartet
zagra∏ 6 koncertów. W filharmonii po raz trzeci odby∏ si´ Leo Festiwal oraz
festiwal Musica Electronica Nova. Z wielkim sukcesem odby∏ si´ te˝ festiwal
Jazztopad, z koncertem s∏ynnego saksofonisty Sonny’ego Rollinsa na inauguracj´.
Filharmonia zorganizowa∏a równie˝ szereg wydarzeƒ zwiàzanych z edukacjà
Ogó∏em odby∏o si´ 575 wydarzeƒ i koncertów
m∏odzie˝y i dzieci.
z udzia∏em 97 829 s∏uchaczy.

+++

+Filharmonia utrzymuje 6 sta∏ych zespo∏ów: Orkiestr´ Symfonicznà, Wroc∏awskà
Orkiestr´ Kameralnà „Leopoldinum”, Wroc∏awskà Orkiestrà Barokowà,
Chór Filharmonii Wroc∏awskiej, Chór Ch∏opi´cy, Lutos∏awski Quartet.

+
Polska Filharmonia Ba∏tycka im. Fryderyka Chopina, Gdaƒsk
W 2011 roku Filharmonia zorganizowa∏a ponad 300 koncertów, w tym 57
koncertów symfonicznych z udzia∏em swojej orkiestry. Odby∏o si´ a˝ 13 festiwali
oraz 1 kurs mistrzowski. Koncerty Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej odbywa∏y si´
w ramach cykli:
– cotygodniowe „Piàtkowe koncerty symfoniczne”;
– „Wielcy dyrygenci”;
– „Europa w Polsce”;
– „Symfonie Mahlera”;
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– „Muzyka dawna”;
– „Wyk∏ady filharmoniczne na O∏owiance”;
– „Poezja na O∏owiance”;
– „Mistrzowie kameralistyki”;
– „Chopin nad wodami Mot∏awy”;
– „Muzyka w zabytkach Starego Gdaƒska”;
– Koncertów Familijnych;
– Balów Gdaƒskich;
– Koncertów Sylwestrowych.
Inne wydarzenia cykliczne organizowane w 2011 roku: koncerty „Papieskie”,
jazzowe, edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y, promujàce wybitne talenty
trójmiejskich szkó∏ muzycznych oraz koncerty organowe z cyklu „Bli˝ej Bacha”
i z okazji Jarmarku Êw. Dominika.

+WÊród najwa˝niejszych wydarzeƒ festiwalowych nale˝y wymieniç organizacj´
festiwalu Gdaƒska Jesieƒ Pianistyczna, cyklu muzyczno-literackiego „Wiek
Mi∏osza”, 6. Mi´dzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego w Jastrz´biej
Górze, 30. Mi´dzynarodowego Festiwalu Organowego w koÊciele NSPJ w Stegnie,
23. Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanis∏awa Ormiƒskiego w Rumi oraz 54. Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
w Oliwie. Filharmonia by∏a wspó∏organizatorem festiwalów Solidarity Of Arts,
Mozartiana, 15. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Siesta
Festival, Gdaƒskiego Festiwalu Muzycznego, Festiwalu Muzyki Sakralnej
w Gdyni, a tak˝e koncertów w ramach 15. Komeda Jazz Festival.
Zespo∏y Filharmonii goÊcinnie wyst´powa∏y w ramach fastiwalu Jazz Jantar
oraz Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

++

+Filharmonia utrzymuje sta∏e zespo∏y: Orkiestr´ Symfonicznà Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, Orkiestr´ Kameralnà „Hanseatica”, Kwartet D´ty Polskiej
Filharmonii Ba∏tyckiej, inne zespo∏y kameralne.

+
+
+

163 .

Polska Filharmonia Kameralna, Sopot
Z uwagi na remont Opery LeÊnej koncerty odbywa∏y si´ w Sali Urz´du
Miejskiego i w sopockich koÊcio∏ach, a tak˝e na terenie ca∏ego województwa
Na poczàtek roku filharmonia proponowa∏a koncerty
pomorskiego.
noworoczne, w programie których, oprócz znanych arii i utworów karnawa∏owych,
znalaz∏y si´ kol´dy w opracowaniach Macieja Ma∏eckiego i Krzysztofa Herdzina.
W kolejnych miesiàcach wydarzeniami by∏y:
– tournée po Szwajcarii i Niemczech z pianistami Gerhardem Oppitzem
i Benjaminem Moserem, a tak˝e duetami fortepianowymi Baur oraz Stenzl
(koncerty w Kolonii, Düsseldorfie, Saanen, Hamburgu, Stuttgarcie,
Schaffhausen);
– udzia∏ w 1. Festiwalu „Sopot Classic” – wÊród goÊci znaleêli si´ soliÊci Leticia
Moreno, Michael Martin Kofler, Iryna Zhytynska i Przemys∏aw Borys, a podczas
koncertu „Muzyka naszych czasów” nastàpi∏o rozstrzygni´cie Konkursu
Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego oraz wykonanie dwóch
nagrodzonych kompozycji;
– udzia∏ w Kursach Mistrzowskich „Sommercampus” w Rostocku –
towarzyszenie m∏odym artystom w warsztatach i koncertach;
– koncerty w Niemczech w ramach festiwali muzycznych Weilburger
Schlosskonzerte oraz Mecklemburg-Vorpommern Festspiele;
– koncert z okazji otwarcia Centrum Êw. Jana w Gdaƒsku we wspó∏pracy
z Nadba∏tyckim Centrum Kultury, podczas którego wykonane zosta∏o Te Deum
Leszka Mo˝d˝era napisane specjalnie na t´ okazj´ z partià solowà Bo˝eny
Harasimowicz.

++

+Orkiestra wspó∏pracowa∏a z goÊcinnymi dyrygentami, m.in. Jürgenem Brunsem,
Krzysztofem Herdzinem, Rafa∏em Jackiem Delektà, Przemys∏awem Stanis∏awFilharmonia stara∏a si´
skim, Bogdanem Ol´dzkim, Zygmuntem Rychertem.
wspieraç tak˝e m∏odych artystów. Wystàpi∏a w Gdyni i w ¸aƒcucie z 15-letnim
angielskim puzonistà Peterem Moorem. Wspó∏pracujàc z Akademià Muzycznà
w Gdaƒsku, zaprosi∏a do udzia∏u w swoich koncertach tak˝e innych m∏odych
Filharmonia zrealizowa∏a
solistów – Mart´ Jackowskà i Noemi Grubb´.
nagrania p∏ytowe Koncertu gdaƒskiego na gitar´ i orkiestr´ Krzysztofa Olczaka
oraz koncertów skrzypcowych Jacquesa Loussiera.

+

++

+
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Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”, S∏upsk
W 2011 roku, mimo zmniejszonej dotacji, zaproszono wybitnych solistów
i wykonano interesujàce pozycje z repertuaru symfonicznego. Odby∏y si´ m.in.:
– koncerty z udzia∏em Ma∏gorzaty Walewskiej, Konstantego Andrzeja Kulki
i ¸ukasza Kuropaczewskiego;
– koncert z Kindertotenlieder Gustawa Mahlera w wykonaniu Adama
Szerszenia i orkiestry pod dyr. Bohdana Jarmo∏owicza;
– wykonanie III cz´Êci oratorium Chrystus Franciszka Liszta z udzia∏em
Magdaleny Witczak, Agnieszki Rehlis, Jaros∏awa Kitali i Aleksandra Zuchowicza
oraz Chóru Politechniki Gdaƒskiej – w ramach obchodów Roku Liszta;
– wyst´py orkiestry pod dyrekcjà Bohdana Jarmo∏owicza, wraz z solistami
z ró˝nych krajów, w repertuarze operowym na Festiwalu „Charlotta Classica”;
– koncerty na 45. Festiwalu Pianistyki Polskiej z udzia∏em Brenno Ambrosiniego
(I Koncert fortepianowy Es-dur Liszta) i Joanny Marcinkowskiej (Koncert
fortepianowy a-moll Griega), oraz Tria Filipa Wojciechowskiego i saksofonisty
Henryka MiÊkiewicza (aran˝acje Bohdana Jarmo∏owicza ∏àczàce muzyk´ symfonicznà i jazz), z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Komedy.
W 2011 roku orkiestra nagra∏a kolejnà, 26. p∏yt´ zatytu∏owanà Magic of
Accordion, na której towarzyszy∏a akordeoniÊcie Wies∏awowi Przàdce.
W listopadzie odby∏ si´ koncert promujàcy p∏yt´ z udzia∏em tego solisty oraz
specjalnie zaproszonego argentyƒskiego bandoneonisty Ariela Ramireza.
W ramach dzia∏alnoÊci edukacyjnej dla dzieci i m∏odzie˝y odby∏y si´:
– koncerty z cyklu „Miko∏ajkowa gala baletowa”, w których mali tancerze
z Koszalina wykonywali sceny baletowe z Dziadka do orzechów i Jeziora
∏ab´dziego Czajkowskiego;
– koncerty kameralne z cyklu „Nuto z ulicy Smyka”;
– koncerty dla m∏odzie˝y „Lista przebojów muzyki klasycznej” i „Od Claptona
do Jacksona” z udzia∏em wokalisty Jacka Kotlarskiego.

+
Warmiƒsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego, Olsztyn
15 wrzeÊnia 2011 roku odby∏o si´ uroczyste otwarcie nowej siedziby Filharmonii
Warmiƒsko-Mazurskiej, na które zaproszenie przyjà∏ Êwiatowej s∏awy artysta
rumuƒski Gheorghe Zamfir. Po ponad 30 latach pracy w budynku Paƒstwowej
Szko∏y Muzycznej filharmonicy doczekali si´ nowego gmachu z nowoczesnà salà
Obchody jubileuszowe 65-lecia Warmiƒsko-Mazurskiej Filharkoncertowà.
monii zosta∏y zwieƒczone dwoma koncertami – 27 i 28 paêdziernika.

+
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Odby∏a si´ inauguracja cyklu „Mistrzowskie recitale fortepianowe” (2 koncerty:
Wprowadzony zosta∏ nowy cykl
Beata Biliƒska, Marek Tomaszewski).
„Sobota z The Metropolitan Opera HD Live” (2 transmisje: W.A. Mozart –
Don Giovanni, Ch. Gounod – Faust).
Odby∏o si´ tournée koncertowe orkiestry symfonicznej w Hiszpanii (3 koncerty:
Ponadto zorganizowano uroczysty koncert
Bilbao, Tudela, Pampeluna).
„Kaliningrad–Olsztyn” z udzia∏em Orkiestry Kameralnej Filharmonii Kaliningradzkiej oraz poranek muzyczny z udzia∏em Orkiestry M∏odzie˝owej „Svajone”
z Alytus (Litwa).

++

+

+Na estradzie Warmiƒsko-Mazurskiej Filharmonii wyst´powali wybitni muzycy
polscy, m.in.: Bartosz Bry∏a, Micha∏ Bry∏a, ¸ukasz B∏aszczyk, Beatriz Blanco,
Beata Biliƒska, Piotr P∏awner, Marek Tomaszewski, Alicja W´gorzewska,
Krzesimir D´bski, Andrzej Straszyƒski, a tak˝e z zagranicy: Gwendolyn
Bradley, Andrey Shibko, Vladimir Kiradjiev, Boris Spasski, Eugen Indjic,
Gheorge Zamfir, Dainius Pavilionis.

+
Filharmonia Zabrzaƒska
Rok 2011 w dzia∏alnoÊci Filharmonii to 97 koncertów dla ponad 42 000
s∏uchaczy w 15 miastach Polski oraz w Bad Muskau (Niemcy).

+Koncerty symfoniczne – w roku 2011 odby∏o si´ 16 koncertów tego typu,
z takimi artystami, jak: Akira Mori (Japonia), Moonkyung Lee (Korea P∏d.),
Hector Lopez (Meksyk), Yalun Zhang (Chiny) ¸ukasz D∏ugosz. Podczas
Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. Webera zabrzmia∏o
polskie prawykonanie II Symfonii tego˝ kompozytora, dokonano tak˝e polskich
prawykonaƒ dzie∏ Evelyn Stroobach i Maxa Brucha.

+Koncerty oratoryjne – wykonano 6 koncertów z udzia∏em chóru. Zabrzmia∏o
kilka wielkich dzie∏ z historii tego gatunku – Stabat Mater Dworzaka,
dwukrotnie Requiem Durufle’a, tak˝e s∏ynne Nieszpory ludêmierskie
PawluÊkiewicza. Podczas tych wykonaƒ orkiestrze najcz´Êciej towarzyszy∏
zabrzaƒski chór „Resonans con tutti”, wyst´powa∏y tak˝e Chór Politechniki
Âlàskiej z Gliwic i Harmonia z Cieszyna oraz znakomici soliÊci – Zdunikowski,
Kruszewski, Gurbal.

+
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Koncerty popularne i okolicznoÊciowe to 25 takich imprez w kilkunastu
miastach Polski i w Bad Muskau (Niemcy), udzia∏ w presti˝owych imprezach
okolicznoÊciowych (koncerty noworoczne w Cieszynie, Krakowie, Warszawie,
festiwale w Katowicach, Czeladzi, Busku-Zdroju, Pokoju, Cieszynie, Sosnowcu,
Krynicy, G∏ogówku, K´dzierzynie). W koncertach wystàpili soliÊci: Ma∏gorzata
Walewska, Hanna Banaszak, Grzegorz Turnau, Artur Ruciƒski, Alicja Majewska,
W∏odzimierz Korcz, Janusz Radek, Stanis∏aw Sojka, Jacek Wójcicki, Agnieszka
Zwierko, Wies∏aw Ochman, Bogus∏aw Kaczyƒski i inni. Odby∏o si´ 41 koncertów
dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej dla ponad 6000 dzieci.

+
F i l h a r m o n i a Z i e l o n o gó r s k a i m . Ta d e u s z a B a i r d a
W 2011 roku Filharmonia zorganizowa∏a dwa festiwale:
– „Dni muzyki nad Odrà” (25 lutego – 18 marca). W 9 koncertach odbywajàcych si´ w Zielonej Górze, Sulechowie, ˚arach i Cottbus wystàpili Fran˜ois
Dumont, Elke Kottmair, Peter Diebschlag, Wolfgang Rogner, Pawe∏ Batian,
Bogdan Iwasyk, Daniel Molnar, Czes∏aw Grabowski, Bartosz Marciniak,
Julian Gembalski, Prague Brass Collegium, kwintet d´ty z Berlina, Orkiestra
Wyjàtkowym wydarzeniem by∏o
Radia i Telewizji Republiki Bia∏orusi.
pierwsze w Zielonej Górze wykonanie Symfonii alpejskiej Ryszarda Straussa.
Filharmonicy zielonogórscy wraz z niemieckim zespo∏em rockowym SIX
zagrali w Cottbus koncert „Spotkanie klasyki i rocka”;
– 20. Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie polskiej wiolinistyki” (14, 20–21
paêdziernika), w którym udzia∏ wzi´li, m.in.: Jaros∏aw ˚o∏nierczyk, Szymon
Krzeszowiec, Marta Kowalczyk, Anita Wàsik, Chanelle Bednarczyk, Aleksander
GabryÊ, Aleksander Tomaszkiewicz. W programie znalaz∏y si´ utwory
m.in. Mozarta, Brahmsa, Brucha, Wieniawskiego, Sibeliusa, Arvo Pärta
i Piotra Radko.

++

+W cotygodniowych koncertach symfonicznych udzia∏ wzi´li, m.in.: Zygmunt
Rychert, Jerzy Salwarowski, Miros∏aw J. B∏aszczyk, Vladimir Kiradjiev,
Konstanty A. Kulka, Edward Zienkowski, Katarzyna Duda, Hubert Salwarowski,
Pawe∏ Kowalski, Pawe∏ Wakarecy, Edward Wolanin, Joanna ¸awrynowicz,
Beata Biliƒska, Bo˝ena Harasimowicz, Tomasz Strahl, Pawe∏ Gusnar oraz
Toruƒski Kwartet Waltorniowy, Trio Reed Connection, Polish Wind Quintet.
Filharmonicy koncertowali m.in. w Verden, Cottbus, Schmochtitz i na
Wydarzeniem by∏ uroczysty koncert z okazji jubileuszu
Bia∏orusi.

++
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55-lecia Filharmonii Zielonogórskiej (27 maja). W ramach prezydencji Polski
W cyklu koncertów
w UE orkiestra wykona∏a 2 koncerty w Miƒsku.
edukacyjnych filharmonia zaprezentowa∏a szereg propozycji dla ró˝nych
grup wiekowych.

+

+
+

+
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O R K I E S T RY S Y M F O N I C Z N E

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
[NOSPR]
W 2011 roku orkiestra da∏a 43 koncerty, w tym:
– 31 koncertów w Katowicach (wÊród nich 6 edukacyjnych);
– 6 koncertów w Warszawie;
– koncerty w ¸odzi, Krakowie, Nowym Sàczu;
– 3 koncerty za granicà (Watykan, Rzym, Kolonia).

+Na szczególne wyró˝nienie zas∏ugujà:
– koncert pod dyrekcjà Michai∏a Jurowskiego, podczas którego mia∏o miejsce
Êwiatowe prawykonanie Sinfonii da requiem Krzysztofa Meyera (14 stycznia);
– koncert w Kolonii (21 stycznia), który poprowadzi∏ Frank Strobel, i w którego
programie znalaz∏a si´ muzyka filmowa Nino Roty (koncertowi towarzyszy∏
pokaz fragmentów filmów Federica Felliniego);
– koncert w ramach Rubinstein Piano Festival w ¸odzi, pod dyrekcjà
Jacka Kaspszyka z udzia∏em solisty A. Korsanti’ego;
– koncerty w ramach Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena
w Warszawie (16 i 21 kwietnia);
– koncerty w Watykanie i Rzymie (oba 2 maja) podczas uroczystoÊci beatyfikacji
Jana Paw∏a II;
– koncerty pod dyrekcjà Krzysztofa Pendereckiego w ramach Kongresu J´zyka
Polskiego;
– koncert zamykajàcy jubileuszowy sezon 2010/2011 pod dyrekcjà Jerzego
Maksymiuka z towarzyszàcà mu wystawà fotograficznà Jana Zegalskiego
„Szkice Muzyczne III – Retrospekcja”, dokumentujàcà histori´ zespo∏u;
– koncert inaugurujàcy 54. Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó∏czesnej
„Warszawska Jesieƒ” w Filharmonii Narodowej w Warszawie;
– trzy koncerty w ramach festiwalu La Folle Journée (Szalone Dni Muzyki)
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie;
– koncert pami´ci ofiar stanu wojennego w Archikatedrze Chrystusa Króla
w Katowicach (13 grudnia);
– koncert w ramach 2. Festiwalu Grudniowego „Eugeniusz Knapik – w gór´
w cisz´…” w Akademii Muzycznej w Katowicach.

+
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Dokonane zosta∏y równie˝ zaplanowane nagrania archiwalne dla Polskiego
Radia. Z 19 utworów 17 pozycji stanowi∏ repertuar polski.

+Osobnego wyró˝nienia wymaga zorganizowany w ca∏oÊci przez NOSPR
4. Festiwal Prawykonaƒ „Polska Muzyka Najnowsza ” (25–27 marca).
W jego ramach odby∏o si´ 7 koncertów, zaprezentowanych zosta∏o 29 utworów
29 kompozytorów, z czego a˝ 25 by∏o Êwiatowymi prawykonaniami a pozosta∏e
zosta∏y wykonane po raz pierwszy w Polsce.

+
+We wspó∏pracy z Urz´dem Miasta w Katowicach orkiestra organizowa∏a koncerty
edukacyjne w szko∏ach. + + W kolumnie tabeli [s. 192–195] „¸àczna
frekwencja” nie uwzgl´dniono koncertu podczas uroczystoÊci beatyfikacyjnych
Jana Paw∏a II na placu Êw. Piotra w Watykanie. Ze wzgl´du na rozmiar
wydarzenia liczba s∏uchaczy by∏a trudna do oszacowania.

+
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
W roku 2011 orkiestra bra∏a udzia∏ w 46 koncertach, w tym 9 autorskich
(cykl 6 koncertów dla województwa ma∏opolskiego, koncert z cyklu „Nowe drogi
klasyki”, 2 koncerty z cyklu „Jeszcze Polska Muzyka”) oraz w 6 koncertach
Podtrzymano tradycj´ wspó∏pracy
edukacyjnych „Bajkowe melodie”.
ze Stowarzyszeniem Ludwiga van Beethovena (cykl „Nowe drogi klasyki”,
sezon koncertowy dla Ma∏opolski, cykl „Jeszcze Polska Muzyka”, Festiwal
Beethovenowski), z Krakowskim Towarzystwem Przemys∏owym („The Cracow
last night of the Proms”), z Montferlandcuultur Fonds, Fundacjà Bielecki Art
(„Bajkowe melodie”). Odby∏y si´ rozmowy dotyczàce 3. edycji cyklu „Jeszcze
Polska Muzyka”, gdzie planowanych jest ok 30 koncertów w Ma∏opolsce
Zespó∏ otrzyma∏ zaproszenie na inauguracj´
i na Podkarpaciu.
16. Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena oraz deklaracje
wspó∏pracy nowo powstajàcych instytucji (Europejskie Centrum Muzyki
Rok 2011 w stosunku do lat poprzednich
Krzysztofa Pendereckiego).
wykaza∏ najgorszà koniunktur´ i pod wzgl´dem liczby koncertów by∏ dla
Znaczàcym wydarzeniem by∏o nawiàzanie
zespo∏u najs∏abszy.
sta∏ej wspó∏pracy z KMP EMI London i Abbey Road, gdzie zespó∏ zaistnia∏
dzi´ki swojej dyscyplinie brzmieniowej, elastycznoÊci rynkowej i innowacyjnym
rozwiàzaniom mened˝erskim.

++

+++

++
++++

+
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Orkiestra „Sinfonia Varsovia”
W listopadzie 2010 roku rozstrzygni´ty zosta∏ mi´dzynarodowy konkurs
na projekt sali koncertowej i zagospodarowanie architektoniczne nieruchomoÊci
przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie z przeznaczeniem dla Orkiestry.
SpoÊród 138 prac z 43 krajów mi´dzynarodowe jury wybra∏o projekt autorstwa
Thomasa Puchera z Grazu (Austria). 21 czerwca 2012 roku Prezydent Miasta
Sto∏ecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, architekt Thomas Pucher
oraz dyrekcja orkiestry – dyrektor artystyczny Krzysztof Penderecki i dyrektor
naczelny Janusz Marynowski podpisali list intencyjny o woli stron w zakresie
realizacji zwyci´skiego projektu konkursowego. Do czasu realizacji inwestycji
w wyniku decyzji w∏adz Warszawy orkiestra korzystaç b´dzie z tymczasowej sali
koncertowej na ok. 500 miejsc, której oddanie do u˝ytku zaplanowano na 31
sierpnia 2013 roku.

+W 2011 roku instytucja realizowa∏a swà statutowà dzia∏alnoÊç w zakresie
koncertów, nagraƒ, organizacji imprez i festiwali muzycznych oraz pozamuzy¸àcznie w 2011 roku Orkiestra
cznych imprez artystycznych.
„Sinfonia Varsovia” wzi´∏a udzia∏ w 427 projektach artystycznych w kraju
i za granicà:
– 225 koncertów w∏asnych i zorganizowanych z udzia∏em innych wykonawców;
– 197 warsztatów, zaj´ç edukacyjnych, seminariów;
– 5 ekspozycji plastycznych.
Najwa˝niejszym
Uczestniczy∏o w nich 159 572 s∏uchaczy i widzów.
z projektów artystycznych orkiestry by∏ festiwal La Folle Journée („Szalone dni
muzyki”) – w 2. polskiej edycji w ciàgu 4 dni w 85 koncertach wzi´∏o udzia∏
860 artystów (13 dyrygentów, 34 solistów, 12 orkiestr i 20 zespo∏ów)
z 13 krajów. W tych 85 koncertach i Akcji Edukacyjnej „Labirynt” wzi´∏o
udzia∏ ponad 30 000 s∏uchaczy.

+++

++

+
P∏ocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutos∏awskiego
W ramach dzia∏alnoÊci koncertowej majàcej na celu popularyzacj´ sztuki
muzycznej wÊród spo∏ecznoÊci miasta P∏ocka orkiestra wykona∏a 35 koncertów,
w których wystàpili wybitni artyÊci, m.in: ¸ukasz D∏ugosz, Krzysztof
Meisinger, Wies∏aw Przàdka, Filip Wojciechowski, El˝bieta Czerny,
Vadim Brodski, Gra˝yna Brodziƒska, Tadeusz Szlenkier, Tomasz Krzysica,
Alicja Majewska, W∏odzimierz Korcz, Beata Rybotycka, Kuba Badach, Robert
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Janowski. Orkiestr´ prowadzili: Jerzy Salwarowski, José Maria Flor˘ncio, Marek
Toporowski, Vladimir Kiradjiev, Ruben Silva.

+Organizowano te˝ zaj´cia edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y z przedszkoli, szkó∏
podstawowych i gimnazjów, a tak˝e Letni Festiwal Muzyczny (lipiec) prezentujàcy
w okresie wakacyjnym koncerty muzyki popularnej, kameralnej, dzie∏a
sceniczne i symfoniczne. Koncerty festiwalowe odbywajà si´ w ró˝nych
miejscach publicznych.

+
Polska Orkiestra Radiowa
Orkiestra dokona∏a nagraƒ archiwalnych dla Programu 2 Polskiego Radia,
m.in.: arii operowych ze Strasznego dworu i Verbum nobile Stanis∏awa Moniuszki,
oraz II Koncertu skrzypcowego i V Koncertu skrzypcowego Gra˝yny Bacewicz.
Wystàpi∏a w 13 koncertach w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda
Lutos∏awskiego rejestrowanych przez Program 2 Polskiego Radia. W programach
znalaz∏y si´ m.in.: Uwertura op. 10 Franciszka Lessla, Grande symphonie
dramatique Józefa Brzowskiego, I Koncert skrzypcowy Emila M∏ynarskiego,
Koncert altówkowy w wersji na wiolonczel´ Krzysztofa Pendereckiego,
Rapsodie symphonique i Symfonia d-moll Zygmunta Stojowskiego, I Symfonia
Agaty Zubel oraz wykonanie koncertowe opery Legenda Ba∏tyku Feliksa
Wydarzeniami szczególnymi by∏y:
Nowowiejskiego.
– koncert z cyklu „Generacje” we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Autorów
ZAiKS i Zwiàzkiem Kompozytorów Polskich;
– koncert na zakoƒczenie sezonu koncertowego 2010/2011 z udzia∏em
pianistyJonathana Plowrighta (Liszt, Stojowski);
– Mi´dzynarodowy Dzieƒ Muzyki, gala wr´czenia nagród Koryfeusz Muzyki
Polskiej;
– koncert „Pierwsze symfonie” prowadzony przez Aluna Francisa (Henze,
Pärt, Zubel, Prokofiew);
– koncert festiwalu „¸aƒcuch” (Lutos∏awski, Duttileux, Meyer, Debussy);
– koncert laureatów Konkursu Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego;
– koncert z okazji 200-lecia urodzin Franciszka Liszta z solistà Leslie Howardem;
– uroczystoÊç wr´czenia Z∏otych Mikrofonów i Diamentowej Batuty; koncert
pod dyrekcjà Tadeusza Struga∏y z solistkà Aleksandrà Kuls.
Orkiestra wystàpi∏a w Filharmonii Narodowej na 15. Wielkanocnym Festiwalu

+++
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Ludwiga van Beethovena (wykonanie koncertowe opery Gaetano Donizettiego
Maria Padilla) oraz w Bazylice Êw. Krzy˝a w Warszawie na koncercie
zorganizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 162. rocznic´
Êmierci Fryderyka Chopina (Requiem Mozarta).

+
Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus”
W roku 2011 zrealizowa∏a 50 koncertów, w tym 39 symfonicznych, 8 kameralnych i 3 zagraniczne. Koncerty prowadzi∏o 19 dyrygentów, wystàpi∏o w nich
36 koncertów odby∏o si´ w Warszawie.
ponad 50 solistów oraz 7 chórów.
Orkiestra wystàpi∏a tak˝e w ¸odzi, Gdaƒsku, Bia∏ymstoku, Krakowie,
Soko∏owie Podlaskim, Myszyƒcu i W´growie, Radziejowicach i Lus∏awicach
oraz za granicà – w Wiedniu, Berlinie i Florencji (MusXchange). W programach
koncertów wykonane zosta∏y utwory Franciszka Liszta i Gustawa Mahlera
(200-lecie urodzin Liszta i 100-lecie Êmierci Mahlera). Wa˝ne by∏y tak˝e koncerty
z muzykà polskà (od dawnej do wspó∏czesnej), niektóre z udzia∏em kompozy16 koncertów
torów (m.in. Piotra Mossa i Wojciecha Kilara).
poprowadzi∏ dyrektor artystyczny Tadeusz Wojciechowski. Wydarzeniami
muzycznymi by∏y co najmniej trzy z nich: koncert w Wielkiej Sali Koncertowej
Musikverein w Wiedniu, koncert na festiwalu Young Euro Classic w Konzerthaus w Berlinie i wykonanie Semptember Symphony Wojciecha Kilara
w Filharmonii Narodowej w Warszawie, z okazji 10. rocznicy ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, na koncercie z udzia∏em pary
prezydenckiej. Wydarzeniem artystycznym by∏ tak˝e „Koncert przysz∏oÊci”
pod batutà Krzysztofa Pendereckiego w Lus∏awicach z okazji rozpocz´cia
W ramach Europejskiej
budowy Europejskiego Centrum Muzyki.
Federacji Narodowych Orkiestr M∏odzie˝owych prowadzono wymian´ muzyków
Zrealizowano tak˝e projekty edukacyjne
w projekcie unijnym MusXchange.
i warsztaty muzyczne oraz przes∏uchania dla nowych kandydatów do orkiestry.
Firma Dux wyda∏a p∏yt´ „Mistrzowie epok i ich dzie∏a. Trzech klasyków
z Wiednia” z nagraniem Haydna w wykonaniu Orkiestry i Ivana Monighettiego.

+

++++

+++

+

+
Polskie Radio nagra∏o (dla celów wymiany w ramach Europejskiej Unii
Radiowej – EBU) koncert z repertuarem w´gierskim, a Narodowy Instytut
Audiowizualny wyprodukowa∏ reporta˝ filmowy o koncercie w Lus∏awicach,
wyemitowany w TVP Kultura. W 2011 roku orkiestra rozpocz´∏a nagrania
wszystkich symfonii Krzysztofa Pendereckiego pod batutà kompozytora.
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Toruƒska Orkiestra Symfoniczna
Dzia∏alnoÊç orkiestry w 2011 roku, to:
– 54 koncerty symfoniczne;
– koncerty kameralne w ramach projektu „Kulturalne lato”;
– koncerty rodzinne „Czas dla nas”, których ideà jest udzia∏ w koncertach
ca∏ych rodzin, nawet z bardzo ma∏ymi dzieçmi;
– 11 koncertów festiwalu „Europa – Toruƒ. Muzyka i architektura”, a wÊród
nich: „Wieczór polski” – korespondujàcy z obj´ciem przez Polsk´ prezydencji
w Unii Europejskiej, z udzia∏em Krzysztofa Jakowicza grajàcego na instrumentach polskich lutników, koncert w koÊciele Êw. Szczepana (z dzie∏ami Bacha,
Haendla, Vivaldiego), „Wieczór celtycki”, „Wieczór w´gierski”, „Wieczór
operowy”, koncert z muzykà Liszta w wykonaniu Paw∏a Wakarecego pod patronatem ambasadora W´gier (z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora),
koncert pieÊni wojskowych w wykonaniu chóru Oktoich oraz koncert fina∏owy
w wyjàtkowym dla prezentacji muzyki wn´trzu Galerii Handlowej „Copernicus”;
– 83 koncerty w zabytkowych wn´trzach na terenie ca∏ego województwa
w ramach projektu „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu
kujawsko-pomorskiego”;
– koncerty edukacyjne na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i w Sali Wielkiej
Dworu Artusa w Gdaƒsku („Koncert na powitanie wiosny”, otwarte próby
generalne, konkurs z cyklu „Kompozytor – ˝ycie i twórczoÊç” – w 2011 roku
poÊwi´cony Henrykowi Wieniawskiemu).

+
„Aukso” Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Orkiestra Aukso pod dyrekcjà Marka Mosia bra∏a udzia∏ w najbardziej
presti˝owych wydarzeniach i festiwalach, takich jak:
– Europejski Kongres Kultury podczas Krajowego Programu Kulturalnego
Polskiej Prezydencji z udzia∏em Krzysztofa Pendereckiego i Jonny’ego
Greenwooda;
– koncert zamykajàcy polskà prezydencj´ w UE (prawykonanie III Symfonii
Paw∏a Mykietyna);
– Warszawska Jesieƒ;
– Festiwal Prawykonaƒ;
– Ars Cameralis;
– Mi´dzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego;
– Festiwal „Nostalgia”;
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– 2. Festiwal Grudniowy;
– koncert bo˝onarodzeniowy dla TVP 2;
– Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie;
– Festiwal „Kwartet Âlàski i jego goÊcie” i wiele innych.

+
Orkiestra pod dyrekcjà Marka Mosia dokona∏a nagraƒ do p∏yt CD, m.in.:
– Pawe∏ Mykietyn – Pasja wg Êw. Marka;
– Micha∏ Moc – Emotions;
– Andrzej Jagodziƒski Trio – Muzyka polska;
– Camerata Silesia sinus Kilar.
Ponadto zagra∏a szereg koncertów charytatywnych na rzecz hospicjum w Tychach
oraz dokona∏a wielu prawykonaƒ. Orkiestra otrzyma∏a presti˝owà nagrod´
„Marka Âlàskie”.

+
Capella Cracoviensis
W 2011 roku zrealizowano nast´pujàce cykle koncertowe prezentowane
w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sàczu, Starym Sàczu i w Gorlicach: „Verba
et Voces”, „Muzyka w Krakowie”, „Muzyka w Ma∏opolsce” – programy
poÊwi´cone nieobecnym w Polsce arcydzie∏om oratoryjnym Haendla (Theodora,
Athalia, Deborah), rzadko wykonywanej muzyce polskiego baroku (Mielczewski,
P´kiel, Gorczycki), wielkim mszom baroku i klasycyzmu (Bach, Mozart,
Beethoven) oraz jednemu z kluczowych dzie∏ repertuaru operowego (Orfeusz
WÊród wykonawców znalaz∏y si´ gwiazdy
i Eurydyka Glucka).
wokalistyki (Paul Agnew, Roberta Mameli, Geraldine McGreevy, Kai Wessel,
Krystian Krzeszowiak, Robin Blaze, David DQ Lee i inni), znani dyrygenci
(Andrew Parrott, Paul Goodwin, Andreas Spering i inni) i m∏odzi polscy
Cyklu „Verba et Voces” wys∏ucha∏o 10 627 osób, w tym oratoriów
Êpiewacy.
Haendla – 3279, repertuaru polskiego baroku – 1590 osób, wielkich Mszy
Bacha, Mozarta i Beethovena – 4808 osób, opery Glucka – 950 osób.
Kontynuowano seri´ koncertowà „Wielka Encyklopedia Muzyki”, poÊwi´conà
rzadko grywanym pozycjom z klasycznego repertuaru symfonicznego, cykl
„Carte blanche”, dedykowany wybitnym osobowoÊciom Êwiata muzyki
(Alessandro Moccia, Alfredo Bernardini), cykl „Imponderabilia”, przygotowywany z myÊlà o najbardziej wymagajàcej publicznoÊci.
Cykl „Stara Europa”, w 2011 roku wyró˝niony patronatem polskiej prezydencji,
anga˝owa∏ wokalne zespo∏y krakowskie (Harmonia Sacra, Octava Ensemble,

+++

+
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„reaktywowana” Kapela Rorantystów, a tak˝e chór Capelli Cracoviensis), które
stan´∏y obok brytyjskiego The Hilliard Ensemble i niemieckiego Stimmwerck.
Specjalnym nurtem programowym by∏a polska muzyka barokowa – repertuar
nale˝àcy do trudniejszych (trzonem sà tutaj wymagajàce kompozycje jeszcze
z I po∏. XVII wieku), pozostajàcy ca∏kowicie na uboczu nie tylko obiegu
mi´dzynarodowego, ale i ÊwiadomoÊci polskiej publicznoÊci.

+Capella Cracoviensis wystawi∏a trzy dzie∏a operowe: sceniczne prezentacje
Wesela Figara Mozarta (re˝. Cezary Tomaszewski i Jan Peszek) oraz Orfeusza
i Eurydyki Glucka (re˝. Cezary Tomaszewski), a tak˝e koncertowà wersj´
Tamerlana Haendla. Wszystkie zgromadzi∏y komplety publicznoÊci, wskazujàc
na g∏ód tego typu wydarzeƒ – profesjonalnych realizacji repertuaru opery
XVIII-wiecznej wedle wspó∏czesnych standardów wykonawczych.

+
I, Culture Orchestra
Orkiestra powsta∏a jako wyjàtkowe i nowatorskie przedsi´wzi´cie – jeden z najwa˝niejszych projektów Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011,
realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza. Jego ideà by∏o wykorzystanie
kultury jako medium dla pog∏´biania relacji mi´dzy Unià Europejskà a krajami
Partnerstwa Wschodniego, stworzenie wybitnego mi´dzynarodowego zespo∏u,
który sta∏by si´ impulsem dla pozytywnych zmian w rozwoju kulturalnym
i spo∏ecznym. Zespó∏ utworzony zosta∏ z m∏odych muzyków z Polski i z 6 krajów
zza wschodniej granicy Unii Europejskiej: Armenii, Azerbejd˝anu, Bia∏orusi,
Gruzji, Mo∏dawii i Ukrainy. Doskonalàc swe umiej´tnoÊci we wspó∏pracy
z jednym z najlepszych dyrygentów naszych czasów Sir Nevillem Marrinerem,
solistami – Alenà Baevà, Arabellà Steinbacher, Agatà Szymczewskà, Peterem
Jablonskim, a tak˝e wybitnymi wyk∏adowcami, orkiestra mia∏a wyjàtkowà szans´
budowania mi´dzynarodowych profesjonalnych kontaktów i wymiany doÊwiadczeƒ
z m∏odymi muzykami z innych krajów. Orkiestra w 2011 roku przygotowa∏a
dwa programy:
– ballada symfoniczna wg Adama Mickiewicza Wojewoda i IV Symfonia Piotra
Czajkowskiego, II Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, pod dyrekcjà
Sir Neville’a Marrinera;
– Suita scytyjska Sergiusza Prokofiewa, IV Symfonia koncertujàca Karola
Szymanowskiego, V Symfonia Dymitra Szostakowicza, pod dyrekcjà Paw∏a
Kotli. Pod koniec 2011 roku orkiestra pod batutà Sir Neville’a Marinera
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i Paw∏a Kotli zagra∏a w najbardziej znanych i renomowanych salach koncertowych
Europy, takich jak: Filharmonia Berliƒska, Royal Festival Hall, Teatro Real.

+
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
Orkiestra realizowa∏a w Poznaniu nagrania oraz koncerty na potrzeby archiwalne
i antenowe Polskiego Radia. Pozosta∏e koncerty odbywa∏y si´ w ca∏ej Polsce
i za granicà – zarówno w centrach kulturalnych, jak i miejscowoÊciach o utrudOrkiestra kontynuowa∏a swojà misj´ poprzez:
nionym dost´pie do kultury.
– koncerty stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
promujàce m∏odych polskich muzyków u boku profesjonalnego zespo∏u;
– cykl koncertów z okazji Dnia Dziecka z udzia∏em uczniów Poznaƒskiej Szko∏y
Baletowej, adresowany do rodzin z dzieçmi;
– realizacj´ nagraƒ (w tym wielu premierowych) utworów polskich kompozytorów, m.in. Miko∏aja Góreckiego, Paw∏a Mykietyna czy Macieja Ma∏eckiego.

+

+Z zagranicznych koncertów wymieniç nale˝y przede wszystkim wyst´py podczas
Mozart Matinee w Dortmundzie (Mozart) i udzia∏ w Barockmusik Trifft Tango
Wielkim sukcesem by∏
Argentino w Emden (Vivaldi, Piazzolla).
udzia∏ orkiestry w multimedialnym spektaklu „Era Schaeffera” w Teatro
Espagnol w Madrycie. Zespó∏ wykona∏ Musique pour orchestre d'instruments
a cordes Bogus∏awa Schaeffera. [Ze wzgl´du na charakter dzia∏alnoÊci orkiestry
ankieta nie oddaje w pe∏ni aktywnoÊci zespo∏u w roku 2011].

+++

+
Orkiestra Muzyki Nowej
Punktem kulminacyjnym dzia∏alnoÊci artystycznej Orkiestry w 2011 roku by∏y
koncerty na festiwalu Beijing Modern w Pekinie:
– koncert utworów George’a Crumba, Tristana Muraila, wspó∏czesnych
kompozytorów chiƒskich – Jia Daqun i Yu Pengfei, a tak˝e skomponowanych
specjalnie na t´ okazj´ utworów m∏odych polskich kompozytorów – Jakuba
Tomasza Opa∏ki i Marcina Rupociƒskiego;
– koncert kwintetu Lasoƒ Ensemble – KameraliÊci Miasta Miko∏owa, wy∏onionego ze sk∏adu orkiestry, w programie którego znalaz∏y si´ utwory Karola
Szymanowskiego, Gra˝yny Bacewicz i Aleksandra Lasonia. Organizatorem
koncertów w Pekinie by∏ Instytut Adama Mickiewicza.
Jak co roku, Orkiestra Muzyki Nowej uczestniczy∏a w festiwalach muzyki
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wspó∏czesnej: Warszawska Jesieƒ, Festiwal Prawykonaƒ, Âlàska Trybuna
Kompozytorów. Zespó∏ zosta∏ zaproszony tak˝e do udzia∏u w nadzwyczajnych
wydarzeniach artystycznych. By∏y nimi:
– „Kompozytorski Koncert Roku” – fina∏ ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego dla studentów uczelni muzycznych;
– nadzwyczajny koncert monograficzny utworów prezydenta Republiki Chorwacji
Ivo Josipoviça w Zamku Królewskim w Warszawie z udzia∏em kompozytora,
pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Orkiestra przygotowa∏a i zaprezentowa∏a
Bogdana Zdrojewskiego.
w ramach sta∏ej wspó∏pracy z Akademià Muzycznà w Katowicach utwory
studentów klasy kompozycji tej˝e uczelni. Koncerty te odbywa∏y si´ w cyklu
edukacyjnym Dni Wydzia∏u oraz w ramach imprez artystycznych – Brand-New
Music Festiwal, „Koncert roku” i in.

+++

+
Sinfonietta Cracovia – Orkiestra St. Królewskiego Miasta Krakowa
Orkiestra zrealizowa∏a 41 koncertów, w tym 22 zagraniczne. Koncertów tych
wys∏ucha∏o ogó∏em 50 400 melomanów, w tym ok. 32 800 osób za granicà.
Z 18 koncertów krajowych 13 zrealizowano w Krakowie. Na szczególne
wyró˝nienie zas∏uguje koncert z udzia∏em Maxima Vengerova zorganizowany
w Filharmonii Krakowskiej, a tak˝e koncerty na Festiwalu Wielkanocnym
Ludwiga van Beethovena w Warszawie i w Krakowie na Festiwalu Mi∏osza,
Festiwalu Muzyki Filmowej, Mi´dzynarodowym Festiwalu Literatury im. Josepha
Conrada. Koncerty zagraniczne odbywa∏y si´ w Katarze, Kuwejcie, Nowym
Jorku, Wilnie, Moskwie, Austrii, Islandii i Japonii. Wydarzeniami by∏y:
– wyst´p pod auspicjami Australian Board of Culture w multimedialnym
projekcie B. Frosta i D. Bjaransona „Solaris” w Rejkjawiku, podczas Reykjavik
Arts Festival;
– wyst´p na Donau Festival w Austrii;
– wyst´p w Lincoln Center w Nowym Jorku i towarzyszàca mu promocja
w „New York Times” p∏yty nagranej przez Sinfoniett´. Projekt ten by∏ wprowadzeniem do programu „I, culture” w ramach polskiej prezydencji w UE;
– koncert inauguracyjny Ma∏ego Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej w Sali
Rachmaninowa Konserwatorium Moskiewskiego, w ramach polskiej prezydencji
w UE, pod dyrekcjà Krzysztofa Pendereckiego;
– tournée po Japonii z 12 wyst´pami w centrach koncertowych, m.in. w Tokio,
Hiroszimie i Osace.
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Warsaw Camerata (d. Nowa Orkiestra Kameralna)
W trzy wakacyjne weekendy 2011 roku, dzi´ki wsparciu finansowemu dzielnicy
ÂródmieÊcie, zorganizowany zosta∏ 4. Letni Festiwal Nowego Miasta w Warszawie.
Koncerty z udzia∏em wielu znakomitych artystów polskich odbywa∏y si´
w koÊcio∏ach na Nowym MieÊcie, gromadzàc licznà publicznoÊç.

+Z inicjatywy Paw∏a Kos-Nowickiego powsta∏ nowy cykl koncertowy „Warsaw
Camerata a la Carte!”. Program koncertów wybierany by∏ przez publicznoÊç
w drodze g∏osowania przez internet lub kart´ do g∏osowania. Koncerty
odbywa∏y si´ na warszawskiej Pradze w Bazylice NajÊwi´tszego Serca Jezusowego.
Z orkiestrà pod batutà Paw∏a Kos-Nowickiego wystàpili soliÊci: Leszek Wachnik,
Jednym z g∏ównych celów
Katarzyna Duda, Tytus Wojnowicz.
Fundacji „Nowa Orkiestra Kameralna” jest rozwijanie zainteresowania muzykà
u jak najm∏odszych odbiorców. Koncerty edukacyjne odbywa∏y si´ w koÊciele
ewangelicko-reformowanym. W 2011 roku przyciàgn´∏y ponad 1500 dzieci
z warszawskich szkó∏, a tak˝e z placówek dla dzieci upoÊledzonych. Prowadzone
by∏y przez Paw∏a Kos-Nowickiego – dyrygenta, aktywnego animatora kultury,
teoretyka muzyki, w lekkiej, zabawnej i interaktywnej formie.

+++

+
Radomska Orkiestra Kameralna
Orkiestra realizowa∏a koncerty sobotnie i cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci
i m∏odzie˝y. Odby∏o si´ 11 koncertów repertuarowych, 12 koncertów specjalnych
oraz 10 serii potrójnych koncertów edukacyjnych. Poza regularnym sezonem
koncertowym orkiestra bra∏a udzia∏ w wa˝nych dla Radomia wydarzeniach:
– uroczysty koncert z okazji beatyfikacji Jana Paw∏a II w Katedrze Radomskiej
(soliÊci: Monika Âwiostek, Agnieszka Makówka oraz M∏odzie˝owy Chór
Mieszany II LO im. Marii Konopnickiej „Campanella”), którego publicznoÊç
stanowi∏o ok. 2 tys. osób;
– koncert „Ludziom Czerwca ‘76” pod dyrekcjà Macieja ˚ó∏towskiego,
z udzia∏em solisty ¸ukasza D∏ugosza (w programie by∏y utwory Henryka Miko∏aja
NowoÊcià by∏o
Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, Gra˝yny Bacewicz).
zorganizowanie przez orkiestr´ w Radomiu jednego z koncertów 15. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena z udzia∏em Fine Arts Quartet (USA),
a tak˝e pierwszej mi´dzynarodowej edycji Festiwalu Kwartetów Smyczkowych
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta
Miasta Radomia. Wystàpi∏y zespo∏y z Holandii, Szwajcarii, Ukrainy i Polski.

+
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Jury festiwalowe przyzna∏o zwyci´stwo holenderskiemu kwartetowi Dudok.
W repertuarze orkiestry pojawi∏y si´ prawykonania polskich utworów
wspó∏czesnych: Koncertu podwójnego Piotra Mossa, Koncertu na kwartet
smyczkowy i orkiestr´ smyczkowà Marcina B∏a˝ewicza, zamówionego u kompozytora na inauguracj´ Mi´dzynarodowego Festiwalu Kwartetów Smyczkowych.
Po raz pierwszy orkiestra wspó∏organizowa∏a tak˝e 1. edycj´ Konkursu
Wiolonczelowego, w którym brali udzia∏ m∏odzi muzycy z ca∏ej Polski. Podczas
koncertu inauguracyjnego Orkiestra pod batutà ¸ukasza Borowicza towarzyszy∏a
wybitnemu wiolonczeliÊcie Marko Ylönenowi.

+
Warszawscy SoliÊci „Concerto Avenna”
W 2011 roku wystàpili z 9 koncertami, prezentujàc m.in. dzie∏a Haendla,
Corellego, Mozarta, Bottesiniego, Chopina, ˚eleƒskiego, Kar∏owicza. Solistami
byli m.in.: Urszula Kryger, Tytus Wojnowicz, Pawe∏ Gusnar, Sebastian Wypych,
Ukaza∏a si´ p∏yta z pieÊniami ˚eleƒskiego w wersji
Anna Wandtke.
na g∏os i orkiestr´ smyczkowà w opracowaniu prof. Andrzeja Mysiƒskiego
z Urszulà Kryger jako solistkà, wydana przez wytwórni´ Dux. P∏yta ta w 2012
roku zosta∏a uhonorowana nagrodà Fryderyk, a tak˝e paryskim Z∏otym
Orfeuszem dla najlepiej wydanej p∏yty z muzykà wokalnà.

+++

+
Zespó∏ Muzyki Dawnej „Capella Gedanensis”
W 2011 roku zespó∏ zrealizowa∏ 85 koncertów. Wyst´powa∏ w Hiszpanii
(w s∏ynnej sali La Pedrera, w budynku Gaudiego w Barcelonie na uroczystoÊci
organizowanej przez Konsulat RP z okazji Êwi´ta 3 Maja) i w Izraelu (6 koncertów).
Wspó∏praca mi´dzynarodowa zespo∏u wzbogaci∏a ofert´ kulturalnà Gdaƒska
o nowe przedsi´wzi´cia artystyczne z udzia∏em goÊci zagranicznych. Cappella
wystàpi∏a z izraelskim instrumentalistà Anatolyem Koganem, prezentujàc
nieznane dzie∏a kompozytorów ˝ydowskich, goÊci∏a hiszpaƒskiego dyrygenta
Miquela Orteg´, Francesc´ Roig i Monik´ Czalej-Pujol – muzyków, którzy
uÊwietnili jubileusz 30-lecia dzia∏alnoÊci artystycznej zespo∏u.

+Podczas 7 wydarzeƒ jubileuszowych zaprezentowano muzyk´ gdaƒskà okresu
baroku, klasycznà oraz wspó∏czesnà. Wystàpi∏o tak˝e m∏ode pokolenie artystów –
utalentowane dzieci muzyków Cappelli Gedanensis. Istotne znaczenie mia∏y
tak˝e warsztaty wokalne prowadzone przez hiszpaƒskà maestr´ Francesc´ Roig
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z udzia∏em 30 muzyków Cappelli Gedanensis oraz studentów Akademii
Muzycznej. Koncert fina∏owy mia∏ miejsce w Filharmonii Narodowej. Cappella
wraz z Konstantym Andrzejem Kulkà, Agnieszkà Tomaszewskà oraz m∏odymi
Zespó∏
solistami wykona∏a dzie∏a Telemanna, Vivaldiego i Bacha.
umieszcza∏ w programach koncertowych muzyk´ kompozytorów gdaƒskich,
budzàcà coraz szersze zainteresowanie oÊrodków mi´dzynarodowych.

+++

+Jednà z form dzia∏alnoÊci by∏a edukacja dzieci i m∏odzie˝y – warsztaty i konkursy rozwijajàce umiej´tnoÊci muzyczne – oraz realizowane od dwudziestu lat
Zespó∏
nieodp∏atne audycje szkolne poszerzajàce wiedz´ muzycznà.
wprowadza∏ innowacyjne i niekonwencjonalne metody popularyzacji muzyki
klasycznej, m.in. poprzez cykl koncertów „Barok plus”, gdzie muzyce
towarzyszy wyk∏ad oraz cytaty z przepisów kulinarnych s∏ynnych wykonawców
(wg ksià˝ki Phillipa Beausanta „Barokowa melokuchnia”). Kontynuowano tak˝e
cykl koncertowy „Muzyka w Nowym Ratuszu” promujàcy m∏ode talenty
(6 koncertów przy nadkompletach publicznoÊci.

++

+
O P E RY

+
Krakowska Opera Kameralna
W 2011 roku Opera przygotowa∏a w swojej siedzibie nast´pujàce spektakle:
– Âpiàca królewna (premiera prasowa);
– Livietta e Tracollo Giovanniego Pergolesiego oraz warsztaty teatralne (wokalne
i taneczne) dla dzieci i m∏odzie˝y w ramach 5. Festiwalu „Noc teatrów” –
spektakl powtórzony na 33. Starosàdeckim Festiwalu Muzyki Dawnej (Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sàczu), a tak˝e na 8. Letnim Festiwalu
Krakowskiej Opery Kameralnej „Ars Cameralis”;
– Chatskele, Chatskele! na inauguracj´ sezonu artystycznego 2011/2012;
– La serva padrona Giovanniego Pergolesiego (premiera);
– 12. Gala Sylwestrowa.
Krakowska Opera Kameralna wystàpi∏a tak˝e poza siedzibà ze spektaklami:
– Tryptyk rzymski Karola Wojty∏y, koÊció∏ Êw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a
w Krakowie;
– Stabat Mater (misterium sceniczne do muzyki Vivaldiego i Pergolesiego),
koÊció∏ misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, w ramach Ars Cameralis, oraz
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Bazylika Êw. Micha∏a Archanio∏a i Êw. Stanis∏awa Biskupa na Ska∏ce, w ramach
4. Festiwalu „Noc koÊcio∏ów Cracovia Sacra”;
– Die Schuldigkeit des Ersten Gebots Mozarta, koÊció∏ Wszystkich Âwi´tych
w Dàbrowie Tarnowskiej, Festiwal „Muzyka zakl´ta w drewnie – na szlaku
architektury drewnianej w Ma∏opolsce”.

+
Opera Krakowska
W 2011 roku w operze odby∏y si´ 4 premiery:
– Podró˝ zimowa Stanis∏awa Baraƒczaka w re˝. Józefa Opalskiego do muzyki
Schuberta;
– Ma∏y lord – musical Stevena Markwicka w re˝. Janusza Szyd∏owskiego;
– Traviata Verdiego w re˝. Krzysztofa Nazara;
– Halka Moniuszki w re˝. Waldemara Zawodziƒskiego.
W repertuarze teatru znalaz∏y si´ zarówno opery, operetki, jak i koncerty,
Odby∏ si´ 15. Letni Festiwal Opery
spektakle dla dzieci oraz musical.
Krakowskiej „Opera pokoleƒ – Opera bez granic” finansowany ze Êrodków Unii
Europejskiej w ramach Ma∏opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Jego nurt edukacyjny tworzy∏y m.in.: przedstawienia dla dzieci, warsztaty
plastyczno-muzyczne, pokazy, spotkania z realizatorami. Nurt g∏ówny stanowi∏y:
premiera Traviaty Verdiego, lekcja Êpiewania w Ogrodzie Botanicznym UJ,
transmisja operetki Baron cygaƒski do Nowego Sàcza i Tarnowa, wyst´py
goÊcinne zagranicznych teatrów operowych oraz spektakle Arie oper Êwiata,
Grand pas…, a tak˝e Faust Gounoda w re˝. Marka Weiss-Grzesiƒskiego.
WÊród wydarzeƒ specjalnych warto wymieniç cykl wieczorów karnawa∏owych,
a tak˝e wydarzenia okolicznoÊciowe z okazji Dnia Dziecka i dnia otwartego
Zespó∏ Baletu Opery Krakowskiej wystàpi∏ na scenie
w operze.
operowej Abao-Olbe w Bilbao w premierze Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego
W ho∏dzie papie˝owi Janowi
w inscenizacji Micha∏a Znanieckiego.
Paw∏owi II zespó∏ opery wykona∏ Msz´ C-dur „Koronacyjnà” Mozarta
w koÊciele Êw. Anny w Krakowie. Wydarzenie odby∏o si´ pod honorowym
patronatem Arcybiskupa Krakowskiego Stanis∏awa Kardyna∏a Dziwisza
i Marsza∏ka Województwa Ma∏opolskiego. Opera wystàpi∏a tak˝e ze spektaklem
Der Kaiser von Atlantis Victora Ullmanna podczas Mi´dzynarodowego Konkursu i Festiwalu Operowego w Szeged na W´grzech. Spektakl zosta∏ og∏oszony
najlepszà inscenizacjà festiwalu. By∏ transmitowany bezpoÊrednio przez
telewizj´ Arte1.

+

+++

++
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Opera Nova, Bydgoszcz
W 2011 roku Opera Nova zrealizowa∏a cztery premiery:
– Zniewolony umys∏ – balet w inscenizacji i choreografii Roberta Bondary;
– Cyganeri´ Pucciniego w re˝. Macieja Prusa na otwarcie Bydgoskiego Festiwalu
Operowego „Opera Nova”;
– Sen nocy letniej – balet do muzyki Mendelssohna w inscenizacji i choreografii
Karola Urbaƒskiego;
– koncert sylwestrowo-noworoczny z Cezarym Pazurà w roli konferansjera.
Opera zorganizowa∏a 18. Bydgoski Festiwal Operowy. Na program imprezy,
oprócz wspomnianej ju˝ Cyganerii, z∏o˝y∏y si´ najatrakcyjniejsze produkcje
polskich teatrów operowych: Maria Stuarda Donizettiego, Dydona i Eneasz
Purcella, Zamek Sinobrodego Bartóka, musical Spamalot, czyli Monty Python
i Êwi´ty Graal Idle’a i Du Preza. Na festiwalu goÊci∏y znakomite zespo∏y
zagraniczne: Cullbergballet ze Szwecji (tryptyk Ekmana – Studium rozrywki),
holenderski Combattimento Consort Amsterdam (Orlando Haendla i Kunst
der Fuge Bacha) oraz s∏ynny Ballet Bejart de Lausanne z choreografiami m.in.
legendarnego wizjonera baletu Maurice’a Béjarta. Na Europejskim Festiwalu
Muzycznym w Wiltz w Luksemburgu zespó∏ zaprezentowa∏ spektakle z okazji
inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej – Czarodziejski flet
Mozarta oraz gal´ operowà „Viva l’Opera”. Bydgoskich artystów oklaskiwa∏o
oko∏o 2,5 tysiàca widzów, ˝egnajàc wykonawców d∏ugà owacjà na stojàco.

+
Opera Âlàska w Bytomiu
W 2011 roku zrealizowano 4 premiery: musical Phantom Maury’ego Yestona,
Don Carlos Verdiego, Maria Stuarda Donizettiego oraz The Beatles & Queen.
Opera wznowi∏a 3 spekrtakle: Madama Butterfly Pucciniego, Pan Twardowski
Wydarzeniami by∏y:
Ró˝yckiego i Cyrulik sewilski Rossiniego.
– przyznanie Tadeuszowi Serafinowi i Operze Âlàskiej Platynowego Lauru
Kompetencji i Umiej´tnoÊci w kategorii „Ambasador spraw polskich”;
– Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury przyznana solistom Opery
w kategoriach: „Najlepsza Êpiewaczka” – Renata Dobosz i „Najlepszy Êpiewak” –
Maciej Komandera;
– wyst´py Opery w Sali Kongresowej w Warszawie (Nabucco i Aida Verdiego,
musical Zaczarowany bal, czyli krasnoludki, krasnoludki… Katarzyny Gaertner
i Tadeusza Kijonki);
– plenerowe przedstawienie opery Straszny dwór Moniuszki w re˝. Wies∏awa

+
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Ochmana na tarasach Muzeum Zamkowego w Pszczynie z okazji jubileuszu
65-lecia Muzeum Zamkowego;
– goÊcinny wyst´p teatru Csokonai z W´gier ze spektaklem operowym Bánk bán
Ferenca Erkela, pod dyrekcjà Balazsa Kocsara, poprzedzajàcy 5. Bytomskà
Noc Âwi´tojaƒskà w Dolomitach z okazji zakoƒczenia przewodnictwa W´gier
w Radzie Unii Europejskiej i przekazaniu przewodnictwa Polsce;
– 5. Bytomska Noc Âwi´tojaƒska zrealizowana przez Urzàd Miejski w Bytomiu
i Oper´ Âlàskà, wspó∏finansowana przez UE, obj´ta patronatami polskiej
prezydencji w Radzie UE, Parlamentu Europejskiego, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (inscenizowany koncert „Polak – W´gier dwa
bratanki”, Straszny dwór Moniuszki);
– goÊcinne wyst´py Opery Âlàskiej w opolskim amfiteatrze (Narodowym
Centrum Piosenki Polskiej) ze spektaklem Straszny dwór oraz w ˚arnowcu
w ramach 7. Polskiego Festiwalu Narodowego;
– udzia∏ w 2. Metropolitalnej Nocy Teatrów (udost´pnienie teatru od kulis,
warsztaty plastyczno-rzeêbiarskie, pokaz charakteryzacji teatralnej, otwarta
lekcja taƒca klasycznego i break-dance, lekcja Êpiewu operowego, pokaz instrumentów muzycznych i inne);
– udzia∏ Opery w 21. Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku (Cosi fan tutte
Mozarta);
– uroczysty spektakl opery Don Carlos Verdiego dedykowany pami´ci Napoleona
Siessa – dyrygenta i dyrektora Opery Âlàskiej – w 25. rocznic´ Êmierci.

+
Opera Wroc∏awska
W 2011 roku odby∏y si´ premiery nast´pujàcych spektakli operowych:
– Joanna d’Arc Verdiego, re˝. Natascha Ursuliak, scen. Claudia Weinhart,
(honorowy patronat Ambasadora Republiki W∏oskiej w Warszawie);
– Parsifal Wagnera (kier. muzyczne Walter E. Gugerbauer we wspó∏pracy
z Tomaszem Szrederem, re˝. Georg Rootering) – kontynuacja projektu
przywrócenia na scenie Opery Wroc∏awskiej dzie∏ Wagnera;
– Ogród Marty Cezarego Duchnowskiego w ramach festiwalu Musica Electronica
Nova;
– Don Giovanni Mozarta (re˝. Mariusz Treliƒski, kier. muzyczne Jari Hämäläinen
we wspó∏pracy z Bassemem Akiki, scen. Boris Kudlička, kostiumy Arkadius,
choreografia Emil Weso∏owski).

+
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Wydarzeniami 2011 roku by∏y tak˝e:
– przyj´cie przez oper´ roli gospodarza Mi´dzynarodowego Kongresu Richarda
Wagnera – dorocznego zjazdu przedstawicieli Towarzystw Wagnerowskich
z ca∏ego Êwiata, zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce przez wroc∏awskie
Towarzystwo Richarda Wagnera. Uczestniczy∏o w nim ponad 700 osób z ca∏ej
Europy, a tak˝e z USA, Japonii, Korei i Australii. Specjalnymi goÊçmi by∏y
Verena Lafferentz-Wagner, wnuczka kompozytora, oraz Eva Wagner-Pasquier –
jego prawnuczka i zarazem dyrektor Bayreuther Festspiele. W ramach kongresu
odby∏y si´ wyk∏ady, spektakle Opery Wroc∏awskiej, a tak˝e wystawa „Wagner
w Polsce”;
– Êwiatowe prawykonanie III cz´Êci oratorium Tryptyk Rzymski Juliusza ¸uciuka
do tekstów Jana Paw∏a II z okazji beatyfikacji;
– Tauron Festiwal Operowy, podczas którego w Hali Stulecia we Wroc∏awiu
odby∏a si´ premiera superprodukcji operowej Kniaê Igor Borodina (re˝. Laco
Adamik, scen. Barbara K´dzierska, choreografia Irina Mazur); przedstawienie
spotka∏o si´ ze wspania∏ym przyj´ciem blisko 2,5-tysi´cznej publicznoÊci
i zebra∏o bardzo pozytywne recenzje w prasie polskiej i zagranicznej („Opernwelt”,
„Opernglas”, czeski portal „Opera Plus” i in.);
– Êwiatowa premiera opery Pu∏apka Zygmunta Krauzego na podstawie dramatu
Tadeusza Ró˝ewicza, do libretta Zygmunta Krauzego i Grzegorza Jarzyny,
w inscenizacji Eweliny Pietrowiak – jedno z najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç
w ramach obchodów Roku Tadeusza Ró˝ewicza, przez wielu recenzentów
uznane zosta∏o za najwi´ksze wydarzenie sezonu operowego w Polsce.

+
Paƒstwowa Opera Ba∏tycka
W 2011 roku opera zrealizowa∏a 6 premier (3 spektakle operowe i 3 spektakle
Ba∏tyckiego Teatru Taƒca):
– Traviata Verdiego w re˝. Karoliny Sofulak;
– spektakl Ba∏tyckiego Teatru Taƒca, na który z∏o˝y∏y si´ autorski Sen Wojciecha
Misiuro i Âwi´to wiosny Strawiƒskiego w choreografii Izadory Weiss;
– oryginalna inscenizacja Salome R. Straussa w re˝. Marka Weissa, w której
role Salome i Jochanaana podzielono na G∏os (w partiach Êpiewaków) i Cia∏o
(odgrywane przez tancerzy); spektakl uznany przez „Rzeczpospolità” za jednà
z najlepszych polskich produkcji operowych sezonu;
– autorski spektakl Izadory Weiss Czekajàc na… w ramach 8. Mi´dzynarodowego Festiwalu Teatrów Taƒca w Poznaniu;
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– podczas pierwszej edycji Ba∏tyckich Spotkaƒ Teatrów Taƒca wÊród najlepszych
polskich zespo∏ów i goÊci z zagranicy Jiří Kylián zaprezentowa∏ po raz pierwszy
w Polsce swój najnowszy spektakl Last touch first;
– Madame Curie El˝biety Sikory skomponowana specjalnie dla Opery zainaugurowa∏a cykl „Opera Gedanensis” realizowany we wspó∏pracy z Prezydentem
Miasta Gdaƒska (prapremiera opery odby∏a si´ 15 listopada w Sali UNESCO
w Pary˝u z okazji Mi´dzynarodowego Roku Chemii oraz prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej);
– Kopciuszek Prokofiewa w choreografii Eugenio Scigliano w wykonaniu
Oprócz premier Opera Ba∏tycka prezentowa∏a
Ba∏tyckiego Teatru Taƒca.
wznowienia spektakli (m.in. Halka, Makbet, Romeo i Julia, Eurazja), dawa∏a
tak˝e wyst´py goÊcinne w Polsce i za granicà.

+

+
Teatr Wielki w ¸odzi
W 2011 roku teatr da∏ 116 spektakli, w tym premiery dwóch oper, jednego
baletu i jednego spektaklu koncertowego:
– Straszny dwór Moniuszki z udzia∏em ˝egnajàcego si´ ze scenà Andrzeja
Saciuka w partii Sko∏uby;
– Aida Verdiego – jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Jolanty Bibel;
– wznowienie baletu Królewna Ânie˝ka i siedmiu krasnoludków Bogdana
Paw∏owskiego;
– premiera Dydony i Eneasza Purcella i Zamku Sinobrodego Bartóka w re˝.
Jacka Gàsiorowskiego, pod kierownictwem muzycznym ¸ukasza Borowicza;
– inauguracja 21. ¸ódzkich Spotkaƒ Baletowych – najwi´kszego w Polsce
mi´dzynarodowego festiwalu sztuki taƒca – prapremierà spektaklu baletowego
Spotkania w wykonaniu zespo∏u baletowego Teatru Wielkiego w ¸odzi i zaproszonych goÊci, wed∏ug pomys∏u, re˝yserii i choreografii Ewy Wycichowskiej,
pod kierownictwem muzycznym Krzysztofa Knittla; podczas ¸ódzkich Spotkaƒ
Baletowych wystàpili tak˝e: Sylvie Guillem, Russel Maliphant, Royal Ballets of
Flanders, Akademicki Teatr Opery i Baletu w Permie, Akram Khan Company,
zespó∏ baletowy La Scali;
– premiera opery Maria Stuarda Donizettiego w re˝yserii Dietera Kaegi,
w scenografii Bruna Szwengla, pod kierownictwem muzycznym Rubena Silvy;
– koncert z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Kazimierza Kowalskiego;
– premiera Wielkiej Gali Operowej pod kierownictwem muzycznym
Rubena Silvy;

186 .

OPIS DZIA¸ALNOÂCI OPER

– spektakl Gwiazdy w noc sylwestrowà (ostatni przed zamkni´ciem sceny
na czas remontu).
W lipcu wygas∏ kontrakt dyrektorowi Markowi Szyjce. Na stanowisku dyrektora
naczelnego zastàpi∏ go Wojciech Nowicki. Dyrektorem artystycznym teatru
zosta∏ Waldemar Zawodziƒski, kierownikiem muzycznym – Ruben Silva.

+
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Na scenach teatru zaprezentowano ∏àcznie 182 przedstawienia, w tym 87
spektakli operowych, 57 baletowych, 16 koncertów oraz 22 inne wydarzenia.
Zrealizowano 10 spektakli premierowych.

+Scena im. Stanis∏awa Moniuszki:
– Trojanie Berlioza w re˝. Carlusa Padrissy, w koprodukcji z Operà w Walencji
i Teatrem Maryjskim z St. Petersburga;
– balet I przejdà deszcze do muzyki H.M. Góreckiego, w choreografii
Krzysztofa Pastora;
– Turandot Pucciniego w re˝. Mariusza Treliƒskiego, w koprodukcji z Teatro
Comunale di Bologna;
– Matsukaze Toshio Hosokawy w re˝. Sashy Waltz, w koprodukcji z Teatrem
La Monnaie w Brukseli, Teatrem w Luksemburgu i Staatsoper w Berlinie
(kontynuacja cyklu „Terytoria”);
– spektakl baletowy Âwi´to wiosny z muzykà Strawiƒskiego w trzech ods∏onach
choreograficznych: W. Ni˝yƒskiego, E. Gata i P.Béjarta;
– Król Roger Szymanowskiego w re˝. Davida Pountneya – uroczysta inauguracja
Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
– Dziadek do orzechów Czajkowskiego w choreografii T. van Schayka i W. Ealinga;
– Halka Moniuszki w re˝. Natalii Korczakowskiej.

+Scena Kameralna:
– Jakob Lenz Wolfganga Rihma w re˝. N. Korczakowskiej w koprodukcji
z Teatrem Narodowym (w cyklu „Terytoria”);
– balet Persona w choreografii Roberta Bondary.

+Odby∏y si´ równie˝:
– 3. Dni Sztuki Taƒca ze spektaklami goÊcinnymi Tanztherater Wuppertal
Piny Bausch;
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– 3. Warsztaty Choreograficzne „Kreacje 3” w cyklu prezentacji prac m∏odych
polskich choreografów;
– 13 wystaw przygotowanych przez Muzeum Teatralne (m.in. „Pronaszkowie.
Przestrzenie teatru”) i dzia∏ promocji (m.in. „Dyfuzje wspó∏czesnoÊci”
wspólnie z CSW Zamek Ujazdowski i „Awangarda jutra?” wraz z Centrum
Architektury i Wzornictwa w ¸odzi).

+Wydarzeniem nadzwyczajnym by∏ recital wokalny Renée Fleming oraz wyst´p
Edity Gruberovej (koncertowa wersja Roberta Devereux Donizettiego). +
We wznowieniu ¸ucji z Lammermooru wystàpi∏a Aleksandra Kurzak, a w Don
Giovannim – Mariusz Kwiecieƒ. Odby∏a si´ równie˝ kolejna edycja festiwalu
Zosta∏a zorganizowana
La Folle Journée (Szalone Dni Muzyki).
Konferencja Stowarzyszenia „Opera Europa”, najwi´kszej mi´dzynarodowej
organizacji europejskich teatrów i festiwali operowych. W konferencji udzia∏
wzi´∏o ok. 300 delegatów, wÊród nich przedstawiciele najwa˝niejszych teatrów
operowych Europy. Nawiàzano szereg porozumieƒ, które zaowocowa∏y
koprodukcjami z takimi teatrami jak La Monnaie, Metropolitan Opera, Covent
Garden czy Welsh National Opera.

+++

+Swà dzia∏alnoÊç kontynuowa∏a Akademia Operowa – projekt realizowany
w ramach Europejskiej Sieci Akademii Operowych ENOA. Przeprowadzone
zosta∏y warsztaty dla wokalistów pod kierunkiem prof. Anity Garanča i Izabelli
K∏osiƒskiej oraz dla re˝yserów, Êpiewaków i dyrygentów pod kierunkiem
W ramach dzia∏aƒ edukacyjnych kontynuowano
Davida Pountneya.
cykl poranków muzycznych (3500 uczestników), zorganizowano programy
„Piruet, pointa, paczka, czyli tajemnice baletu” (6000 uczestników), warsztaty
taneczne (50 uczestników, 250 odbiorców), warsztaty operowe (500 uczestników).
Ponadto wspólnie z Akademià Sztuk Pi´knych zrealizowano programy
dla m∏odzie˝y licealnej: „fot.ON” (45 uczestników) oraz Opera Movie
(40 uczestników).

+++

+
Teatr Wielki w Poznaniu
Rok 2011 w Teatrze Wielkim w Poznaniu og∏oszony zosta∏ Rokiem Kobiet,
nad którym patronat honorowy obj´∏a Ma∏˝onka Prezydenta RP Pani Anna
Komorowska. Zaprezentowanych zosta∏o osiem premierowych spektakli
operowych, z których ka˝dy opowiada∏ histori´ innej bohaterki. Twórcy si´gn´li
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zarówno do opery romantycznej, pokazujàc Êwietnie znane publicznoÊci tytu∏y,
takie jak Tosca, jak i nowoÊci. W lutym 2011 roku na deskach teatru zaprezentowana zosta∏a prapremiera Ophelii Prasquala (Tomasza Praszcza∏ka), opery
Aby pokazaç, i˝ w operach
zamówionej przez teatr u kompozytora.
poruszane sà tematy uniwersalne i zawsze aktualne, zorganizowany zosta∏ cykl
debat, spotkaƒ i warsztatów kierowanych specjalnie do kobiet. Wydarzenia te
towarzyszy∏y wszystkim premierom odbywajàcym si´ na du˝ej scenie teatru.
Najwa˝niejszymi wydarzeniami artystycznymi 2011 roku by∏y premiery:
– Maddalena Sergiusza Prokofiewa,
– Maria Stuarda Gaetano Donizettiego,
– Ophelia Prasquala (Tomasza Praszcza∏ka),
– Komedia o niemej ˝onie Tadeusza Zygfryda Kasserna,
– Tosca Giacomo Pucciniego,
– The Fairy Queen Henry’ego Purcella,
– Lady Makbet mceƒskiego powiatu Dymitra Szostakowicza,
– Âpiàca królewna Ottorino Respighiego.

+

+Ponadto wÊród spektakli premierowych znalaz∏y si´ przedstawienia baletowe:
– Vier letzte Lieder Richarda Straussa w choreografii Rudiego van Dantziga,
– Âwi´to wiosny Igora Strawiƒskiego w choreografii Claudii Castellucci,
– trzycz´Êciowy wieczór Black&White w choreografii Jacka Przyby∏owicza,
Itzika Galili i Ramiego Be’era.

+
Warszawska Opera Kameralna
W 2011 roku wykonano 70 przedstawieƒ i 27 koncertów, z czego 10 przedstawieƒ odby∏o si´ w Hiszpanii i Francji, a jedno w Nowym Sàczu.
Najwa˝niejszymi wydarzeniami artystycznym by∏y wznowienie wileƒskiej wersji
Halki Stanis∏awa Moniuszki i 21. Festiwal Mozartowski w Warszawie.

+Szczególnym wydarzeniem by∏ jubileusz 50-lecia Warszawskiej Opery Kameralnej
(12 wrzeÊnia) i przygotowana z tej okazji premiera opery Francisa Poulenca
La Voix Humaine, obok której w programie znalaz∏y si´ dwa mniejsze utwory
Poulenca – Aubade i La Dame de Monte-Carlo. La Voix Humaine i La Dame
de Monte-Carlo to monodramy wykonane w rewelacyjny sposób przez Olg´
Pasiecznik. Warszawskà Sinfoniett´ poprowadzi∏ Kai Buman. W Êrodkowej
cz´Êci Aubade wystàpi∏ Balet Dworski „Cracovia Danza” pod kierunkiem
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Romany Agnel. Ca∏oÊç re˝yserowa∏ Krzysztof Zanussi. Przedstawienie to
rozpocz´∏o Festiwal Oper Kameralnych XX i XXI wieku, który zosta∏ przygotowany na jubileusz 50-lecia istnienia Warszawskiej Opery Kameralnej.

+Warszawska Opera Kameralna wykonywa∏a swoje przedstawienia równie˝
poza Warszawà:
– Wesele Figara Mozarta na scenie Ma∏opolskiego Centrum Kultury „Sokó∏”
w Nowym Sàczu;
– 4 przedstawienia Wolnego strzelca Webera oraz 3 przedstawienia Cyrulika
sewilskiego Rossiniego podczas tournée po Hiszpanii;
– 3 przedstawienia opery Zygmunta Krauzego Polieukt w re˝. Jorge Lavellego
w Théâtre du Capitole w Tuluzie (opera powsta∏a na zamówienie Warszawskiej
Opery Kameralnej, a jej prapremiera odby∏a si´ w jej siedzibie w 2010 roku;
przedstawienie to otrzyma∏o presti˝owà Nagrod´ TwórczoÊci Muzycznej
2011/2012 przyznawanà przez francuski Zwiàzek Krytyków Teatru, Muzyki
i Taƒca).

+
T E AT RY M U Z YC Z N E

+
Teatr Muzyczny „Capitol” we Wroc∏awiu
W styczniu 2011 roku rozpocz´∏a si´ przebudowa i modernizacja teatru,
realizowana jako program partnerski Miasta Wroc∏aw i Teatru Muzycznego
„Capitol”, wspó∏finansowana ze Êrodków unijnych. Na pierwszà premier´
w nowej siedzibie Capitol zaprosi widzów na poczàtku sezonu 2012/2013.
Podczas przebudowy zespó∏ wyst´puje na wroc∏awskich scenach i w salach
widowiskowych oraz na Ma∏ej Scenie w budynku administracji teatru.

+Na gdyƒskim Festiwalu Teatrów Muzycznych teatr pokaza∏ Idiot´ i Mury
Hebronu. Oba spektakle zosta∏y znakomicie przyj´te przez trójmiejskà krytyk´
i festiwalowà publicznoÊç. W formule gdyƒskiego festiwalu nie ma nagród
jury, jest tylko Nagroda PublicznoÊci – otrzyma∏ jà Cezary Studniak za rol´
Rogo˝yna w Idiocie. 50 spektakli i koncertów 32. Przeglàdu Piosenki
Aktorskiej obejrza∏o 12 458 widzów, co oznacza rekordowà frekwencj´ 92%
i wp∏ywy z biletów w wysokoÊci 585 097 z∏. Bardzo du˝a frekwencja wskazuje,
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˝e Przeglàd Piosenki Aktorskiej jest festiwalem atrakcyjnym zarówno dla
publicznoÊci o konserwatywnych upodobaniach, jak te˝ dla zainteresowanych
produkcjami spod znaku artystycznej awangardy. Widzowie mogà wybieraç
wÊród wydarzeƒ – od wielkoformatowych widowisk, przez spektakle najwi´kszych gwiazd europejskiego teatru, koncerty klubowe, po kameralne formy
Capitol jest tak˝e
muzyczne, monodramy i wyst´py teatrów offowych.
producentem Wroc∏awskiej Gali Nagrody Literackiej „Angelus” i Poetyckiej –
„Silesius”. Oba tegoroczne spektakle wyre˝yserowa∏ Tomasz Man, a wystàpili
w nich m.in. aktorzy Teatru Muzycznego „Capitol”.

++

+
Teatr Muzyczny w Lublinie
Rok 2011 by∏ zró˝nicowany pod wzgl´dem artystycznym, a tak˝e form i przestrzeni prezentacji repertuaru. Wydarzeniami by∏y:
– premiera spektaklu chóralnego Usta milczà, dusza Êpiewa… czyli przeboje
naszej sceny z udzia∏em zespo∏u big-bandowego (wiàzanka przebojów operowych,
operetkowych, musicalowych oraz utworów muzyki pop);
– wystawienie operetki Lehara Hrabia Luxemburg w Sali Kongresowej
w Warszawie na zaproszenie Bogus∏awa Kaczyƒskiego, powtórzone na Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy;
– wykonanie bardzo rzadko wykonywanego Requiem dla mojego przyjaciela
Zbigniewa Preisnera, tym razem dedykowane Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej w ramach jubileuszowego 15. Mi´dzynarodowego Festiwalu
Organowego Lublin-Czuby;
– premiera tanecznego widowiska dla dzieci i m∏odzie˝y Pan Twardowski
do muzyki Ludomira Ró˝yckiego w re˝yserii Violetty Suskiej z wa˝nà rolà
multimediów, spektakl poszerzy∏ repertuar baletowy teatru o bardzo
atrakcyjnà pozycj´.

+W 2011 roku zainicjowany zosta∏ proces dostosowywania repertuaru, logistyki
i infrastruktury do kilkuletniego funkcjonowania poza siedzibà w zwiàzku z jej
remontem i budowà nowego Centrum Spotkania Kultur.

+
+

191 .

Teatr Muzyczny w ¸odzi
W 2011 roku dobiega∏ koƒca trwajàcy cztery lata kapitalny remont siedziby
teatru – zespó∏ artystyczny wyst´powa∏ w tym czasie w wynaj´tych salach,
grajàc koncerty, przedstawienia dla dzieci i m∏odzie˝y, operetki (Krain´ uÊmiechu,
Weso∏à wdówk´ i Ptasznika z Tyrolu) oraz musical Skrzypek na dachu.
W dniu 1 paêdziernika 2011 roku nastàpi∏a uroczysta inauguracja dzia∏alnoÊci
w wyremontowanej i zmodernizowanej siedzibie teatru. Przy udziale przedstawicieli w∏adz miasta, cz∏onków rzàdu i przedstawicieli Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odby∏a si´ uroczystoÊç otwarcia, podczas której
uhonorowano wielu pracowników teatru. Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏
spektakl nigdy w ¸odzi nie wystawianego musicalu Leonarda Bernsteina
Wonderful Town (by∏a to druga realizacja tego dzie∏a w Polsce).

+
Teatr Muzyczny „Roma”
W 2011 roku odby∏o si´ 471 spektakli w obu salach teatralnych oraz 24 spektakle
poza siedzibà. Na du˝ej scenie prezentowane by∏y 4 tytu∏y, wÊród nich premiera
spektaklu Aladyn we wspó∏pracy z Walt Disney Company, zrealizowana
w ramach projektu Disney Teatr M∏odych, majàcego na celu wprowadzenie
s∏ynnych tytu∏ów tej firmy na sceny musicalowe. By∏a to autorska wersja
sceniczna w re˝yserii Wojciecha K´pczyƒskiego, w której wszyscy polscy realizaNova Scena, istniejàca od
torzy mieli pe∏nà swobod´ artystycznà.
grudnia 2009 roku, stanowi kontrapunkt wobec du˝ej sceny musicalowej teatru
i ma w repertuarze kameralne formy poetyckie zwiàzane z muzykà: piosenk´
literackà, poezj´ Êpiewanà, monodram, a tak˝e kabaret oraz spektakle dla
dzieci. Na tej scenie wystawiono 10 tytu∏ów, w tym 4 premiery: Tuwim dla
doros∏ych, Morfina, Adonis ma goÊcia oraz JesteÊ mojà siostrà.

+++

+
+
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WYDAWNICTWA
MUZYCZNE
[nuty, ksià˝ki o tematyce muzycznej
i inne publikacje muzyczne
w 2011 roku]

Polskie Wydawnictwo Muzyczne [PWM]
www.pwm.com.pl
Data powstania: 1945
Forma organizacyjna: spó∏ka akcyjna
¸àczne obroty w 2011 roku: 9 933 496,87 z∏
Liczba pracowników etatowych na koniec 2011
roku: 61

+

+Wybrane wydarzenia z dzia∏alnoÊci wydawnictwa

Poni˝sze dane zebrane zosta∏y przez wydawc´
na podstawie rozes∏anej do wszystkich wydawców
ankiety. Nieliczne odpowiedzi nie tworzà niestety
obrazu rynku wydawniczego w Polsce. Trudno
porównaç dzia∏alnoÊç Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego ze skromnà ofertà wydawniczà ma∏ych
podmiotów, czy wydawnictw akademickich. Jedynie
w przypadku PWM pozostawiliÊmy dane w tabelach
ankiety. Pozostali respondenci udzielili odpowiedzi
na nieliczne pytania. Takie dane zamieszczamy
w formie kolumn tekstowych. Kierujàc si´ miarà
informacji zestawienie rozpoczynajà dane najwi´kszych wydawców – po nich nast´puje uk∏ad
alfabetyczny.

w 2011 roku:
– Z okazji 20. rocznicy Êmierci i 100. rocznicy urodzin
Stefana Kisielewskiego wydana zosta∏a ksià˝ka
Ma∏gorzaty Gàsiorowskiej Kisielewski (nominowana
do nagrody im. Jana D∏ugosza w 2012 roku).
Publikacji towarzyszy∏a wystawa prezentujàca
postaç kompozytora (w wersji elektronicznej:
www.kisielewski.art.pl), oraz koncert w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutos∏awskiego
(13 marca). Dzieƒ póêniej odby∏a si´ promocja
ksià˝ki w ulubionej restauracji Kisiela „Na rozdro˝u”;
– Kampania promocyjna Jazzowisko, obejmujàca
dzia∏ania zwiàzane z publikacjà pi´ciu ksià˝ek:
Historia Jazzu w Polsce Krystiana Brodackiego,
Jazzowisko Trójmiasta Stanis∏awa Danielewicza,
My, saksofon Jacka Delonga, Gershwin. Audiobook
Lucjana Kydryƒskiego, Graç pierwszy fortepian.
Rozmowy z Adamem Makowiczem Marka Strasza.
By∏o to wydarzeniem na polskiej scenie jazzowej.
Lista koncertów jazzowych tej kampanii dost´pna
jest na stronie internetowej Jazzowisko.pl;
– Reaktywowany zosta∏ kwartalnik „Kwarta” –
niekomercyjne czasopismo poÊwi´cone polskiej
muzyce wspó∏czesnej, promujàce zw∏aszcza najm∏odsze pokolenie kompozytorów. Poza wersjà
drukowanà, rozsy∏anà do Êrodowiska muzycznego,
posiada on równie˝ wydanie elektroniczne dost´pne
na stronie internetowej PWM;
– Zorganizowano 9. Konkurs Kompozytorski
im. Tadeusza Ochlewskiego skierowany do m∏odych
kompozytorów. W ramach nagrody oferuje publikacj´
kompozycji, w∏àczenie jej do katalogu wydawniczego,
jak równie˝ jej publiczne prawykonanie.

+
+

+
+

+
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TA B E L A 1. Liczba wydanych tytu∏ów i przychody ze sprzeda˝y wszystkich publikacji PWM w 2011 roku
[w zaokràgleniu do 1 z∏]
Przychody ze sprzeda˝y

Liczba
tytu∏ów

Liczba
nowoÊci

Âredni
nak∏ad

Kraj

Eksport

Import

Ksià˝ki drukowane

33

12 [14]

1072

738 567

3 096

5 100

Nuty drukowane

194

17

482

1 010 096

770 803

210 630

E-booki, audiobooki i inne elektroniczne
publikacje ksià˝kowe

1

–

2000

3102

–

–

Elektroniczne publikacje nutowe
we wszystkich formatach

3

–

–

590

111

–

CD, DVD, inne formy nagraƒ
(tak˝e internetowe)

–

–

–

175

17

–

Inne publikacje drukowane (np. mat.
edukacyjne, art. papiernicze, czasopisma)

–

–

–

26 475

379

–

Inne publikacje elektroniczne (np. mat.
edukacyjne, czasopisma)

–

–

–

–

–

–

+
TA B E L A 2. Liczba materia∏ów wykonawczych i przychody z wypo˝yczeƒ PWM.
Ogó∏em

W tym
muzyka polska

W tym muzyka
polska po 1945 r.

ok. 7000

1880

1218

50

40

36 *

1 410 887

863 238

b.d.

Eksport

192 330

188 830

b.d.

Import

2 521 040

675 790

b.d.

Liczba posiadanych i wytworzonych nowych
materia∏ów wykonawczych:
¸àczna liczba tytu∏ów
w tym nowoÊci
Przychody z wypo˝yczeƒ:
Kraj

* (w tym 26 nowych tytu∏ów; pozosta∏e to np. utwory w∏àczone do katalogu ju˝ po prawykonaniu)

+
+
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Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje (liczba sprzedanych egz.):
A. Kreiner-Bogdaƒska W krainie muzyki. Podr´cznik
dla uczniów szkó∏ muzycznych I stopnia (3980)
A. Klechniowska Szko∏a na fortepian (2429)
J. Lasocki Ma∏y solfe˝ (2020)
Z. Drzewiecki Gamy i pasa˝e na fortepian (1573)
F. Weso∏owski Zasady muzyki (1497)

+Najcz´Êciej wypo˝yczane materia∏y orkiestrowe
(liczba wypo˝yczeƒ):
H.M. Górecki Trzy utwory w dawnym stylu (40)
W. Kilar Orawa na kameralnà orkiestr´
smyczkowà (38)
H.M. Górecki III Symfonia „Symfonia pieÊni
˝a∏osnych” na sopran i orkiestr´ (25)
W. Kilar Polonez z filmu Pan Tadeusz na orkiestr´
symfonicznà (25)
G. Bacewicz Koncert na orkiestr´ smyczkowà (21)

+
+
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina [NIFC]
www.chopin.nifc.pl
Data powstania: 2001
Forma organizacyjna: Narodowa Instytucja Kultury
¸àczne obroty w 2011 roku: 1 033 144 z∏
Liczba pracowników etatowych w dziale wydawniczym na koniec 2011 roku: 7 (Dzia∏ ds. Nauki
i Wydawnictw NIFC)
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 13 (w tym 12 nowoÊci); Êredni
nak∏ad: 1000;
– przychód ze sprzeda˝y ksià˝ek drukowanych:
176 924 (kraj), 105 766 (eksport);
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
7 (nowoÊci); Êredni nak∏ad – 1000;
– przychód ze sprzeda˝y CD/DVD/innych form
nagraƒ: 399 990 z∏ (kraj), 350 464 z∏ (eksport).

+

Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje to p∏yty CD
z kompozycjami Fryderyka Chopina, których
wykonawcami byli m∏odzi pianiÊci (liczba sprzedanych egz.):
– Yulianna Avdeeva (3450)
– Ingolf Wunder (2376)
– Jan Lisiecki [Sinfonia Varsovia, Howard Shelley]
(2228)
– Daniil Trifonov (1802)
– Lukas Geniušas (1488)
P∏yty Avdeevej, Trifonova i Geniušasa to nagrania
z 16. Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina [3–23 paêdziernika 2010]
wydane w serii p∏ytowej NIFC [„b∏´kitnej”] prezentujàcej 11 najciekawszych osobowoÊci tego Konkursu.

+Kontynuowano program publikacji p∏ytowych
w pozosta∏ych seriach:
– The Real Chopin – prezentujàca pierwszy raz
w historii fonografii komplet dzie∏ Chopina
na instrumentach z epoki. Seria jest ceniona przez
mi´dzynarodowà krytyk´, a p∏yty nagrodzone kilkakrotnie presti˝owà nagrodà „Diapason d’Or”;
– Bia∏a Seria – kolekcja analogiczna do serii
The Real Chopin, ale nagrana na instrumentach
wspó∏czesnych. Wy˝ej wymieniona p∏yta Jana
Lisieckiego [Sinfonia Varsovia, Howard Shelley]
z Koncertami Chopina nagranymi podczas festiwalu
„Chopin i jego Europa” uzyska∏a nagrod´ „Diapason Decouverte” za najlepszy debiut p∏ytowy;
– „Muzyka czasów Chopina” – na instrumentach
dawnych i wspó∏czesnych prezentuje utwory epoki
Chopina [Schumann, Lessel, Dobrzyƒski] przywracajàc autentyczne brzmienie epoki;
– „Koncerty zatrzymane w czasie” [„seria
czerwona”] – zainaugurowana pod koniec 2011 roku
p∏ytà z recitalem Chopinowskim Janusza Olejniczaka
nagranym podczas zakoƒczenia Roku Chopinowskiego 2010 na Zamku Królewskim w Warszawie.
W za∏o˝eniu seria ma prezentowaç zarejestrowane
na ˝ywo koncerty najlepszych pianistów. W sierpniu,
na kolejnym festiwalu „Chopin i jego Europa”
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zarejestrowano koncert Alexandra Lonquicha
z Orchestre des Champs-Élysées pod dyrekcjà
Philippe’a Herreweghe’a, który b´dzie wydany jako
kolejna p∏yta w tej serii.
– nowa seria wydawnictw DVD zosta∏a zainaugurowana gotowym ju˝ do publikacji [produkcja w styczniu 2012 roku] koncertem z Requiem Mozarta
w wykonaniu Orchestre des Champs-Élysées,
chórów Collegium Vocale Gent i Accademia Chigiana
z Sieny pod dyrekcjà Philippe’a Herreweghe’a oraz
solistów [nagranie z Bazyliki Âw. Krzy˝a w Warszawie,
z 2010 roku]. Dla tej serii zarejestrowano równie˝
dwa koncerty podczas sierpniowego festiwalu
„Chopin i jego Europa” z utworami Ein deutsches
Requiem Brahmsa [Orchestre des Champs-Élysées,
Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe,
soliÊci] oraz Kwintet fortepianowy Zar´bskiego
z udzia∏em m.in. Marthy Argerich.

+Realizowano program wydawniczy, skierowany
do szerokiego kr´gu czytelników – dzieci, m∏odzie˝y,
melomanów, muzykologów – popularyzujàcy postaç
i twórczoÊç Fryderyka Chopina. Kontynuowano
Wydanie Faksymilowe Dzie∏ Chopina (jest wydawane
w szeÊciu wersjach j´zykowych, m.in. hiszpaƒskiej
i japoƒskiej) pod redakcjà prof. Zofii Chechliƒskiej,
stworzono projekty multimedialne, m.in. leksykon
multimedialny autorstwa prof. Mieczys∏awa
Tomaszewskiego. Poszerzono dost´p do archiwaliów
i zbiorów bibliotecznych, m.in. poprzez uruchomienie systemu katalogowania elektronicznego
NUKAT. Dokonano cyfryzacji zbiorów Fonoteki –
w pierwszej kolejnoÊci kronik konkursów chopinowskich (∏àcznie 800 egz.). Wszelkie informacje o
wydawnictwach dost´pne sà na www.sklep.nifc.pl

+

+

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
Data powstania: 1961
Forma organizacyjna: stowarzyszenie
¸àczne obroty w 2011 roku: 5 740 518 z∏
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: 7
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 3 (nowoÊci); Êredni
nak∏ad: 1000;
– nuty drukowane: 3 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 500;
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
1 (nowoÊç); nak∏ad: 1000 egz.

+G∏ównymi wydarzeniami organizowanymi przez
Towarzystwo w 2011 roku by∏y 12. Mi´dzynarodowy
Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego (maj)
oraz 14. Mi´dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. H. Wieniawskiego (paêdziernik). Na konkurs
lutniczy, któremu przewodniczy∏ Roger Hargrave,
zg∏oszono przesz∏o 180 instrumentów, b´dàcych
dzie∏em 144 lutników z 23 krajów. 121 instrumentów
zosta∏o zakwalifikowanych do II etapu i pokazanych
na trwajàcej dwa tygodnie wystawie w Muzeum
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

+Konkursowi skrzypcowemu, któremu przewodniczy∏
jeden z najwybitniejszych skrzypków naszych
czasów – Maestro Maxim Vengerov, towarzyszy∏o
wiele spektakularnych wydarzeƒ. Na prze∏omie
2010 i 2011 roku i w czasie trwania konkursu,
odby∏o si´ a˝ 27 imprez okolicznoÊciowych m.in.
cykl koncertów „Przed Wieniawskim”, wystawa
rzeêb „Dedykacja dla Henryka Wieniawskiego”
(w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego),
wystawy „Henryk Wieniawski i konkursy jego
imienia” (w Bibliotece Uniwersyteckiej) i „Henryk
Wieniawski w Poznaniu” (w Bibliotece Raczyƒskich),
muzyczny live-act „Wieniawski remixed”,
oraz uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy upami´tniajàcej
wyst´py braci Henryka i Józefa Wieniawskich
na Bazarze.

+
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Wydawnictwo Polihymnia
Data powstania: 1991
Forma organizacyjna: spó∏ka z o.o.
¸àczne obroty w 2011 roku: [b.d.]
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: 11
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 4 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 500
– nuty drukowane: 5 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 400;
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
1 (nowoÊç); nak∏ad: 1000;
– inne publikacje drukowane: 4 (czasopisma);
Êredni nak∏ad 300.

+Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje (liczba
sprzedanych egz.):
– H. Zieliƒska Kszta∏cenie g∏osu (b.d.)
– ks. I. Pawlak Muzyka liturgiczna po Soborze
Watykaƒskim II (b.d.)
– D. Grochowska Audycje muzyczne. Materia∏y
pomocnicze (b.d.)
– A. Warecka Kol´dowy czas (b.d.)
– Kantyczki z nutami, reprint (b.d.)

+
Wydawnictwo Akademii Muzycznej
im. Karola Lipiƒskiego we Wroc∏awiu
Data powstania: 2002
Forma organizacyjna: jednostka administracyjna
wy˝szej uczelni.
¸àczne obroty w 2011 roku: 26 537 z∏
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: 2
(ka˝dy zatrudniony na pó∏ etatu).
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 6; Êredni nak∏ad: 300;
– nuty drukowane: 1; nak∏ad: 50;
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
1; nak∏ad: 1000;
– inne publikacje drukowane: 1; nak∏ad:1000;
Przychód ze sprzeda˝y równy jest ∏àcznym obrotom.
Nie jest prowadzona ewidencja sprzeda˝y poszczególnych rodzajów publikacji.

Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje (liczba
sprzedanych egz.):
– A. Kierska Nauczanie gry na fortepianie.
Powo∏anie, umiej´tnoÊç, wiedza (450)
– Praca zbior. [red. A. Granat-Janka i zespó∏]
Tradycje Êlàskiej kultury muzycznej, t. 12 (56)
– E. Kofin Krytyka muzyczna. Skrypt dla
studentów (52)
– Praca zbior. [red. A. Granat-Janka i zespó∏]
Analiza dzie∏a muzycznego, tom 1 (42)
– Praca zbior. [red. P. Cylulko i J. G∏adyszewska-Cylulko] Muzykoterapia. To˝samoÊç – transgresja –
transdyscyplinarnoÊç (35)

+
Wydawnictwo Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Data powstania: [b.d.]
Forma organizacyjna: jednostka administracyjna
wy˝szej uczelni
¸àczne obroty w 2011 roku: [b.d.]
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: [b.d.]
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 11 (10 nowoÊci); Êredni
nak∏ad: 154;
– nuty drukowane: 2 (1 nowoÊç); nak∏ad: 75;
– inne publikacje drukowane: 2 (nowoÊci); Êredni
nak∏ad: 110 egz.

+
Dominikaƒski OÊrodek Liturgiczny
Data powstania: 2010
Forma organizacyjna: fundacja
¸àczne obroty w 2011 roku: 201 089 z∏
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: 5
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– nuty drukowane: 1 (dodruk); nak∏ad: 200;
przychód ze sprzeda˝y nut drukowanych: 71 399;
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe): 2 (dot∏oczenia); nak∏ad: 850;
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Przychód ze sprzeda˝y CD/DVD/innych form
nagraƒ: 58 062.
Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje (liczba
sprzedanych egz.):
– Âpiewnik Niepoj´ta Trójco, tom II (1413)
– Duszo Chrystusowa, CD (551)
– Jezu Êliczny kwiecie, CD (540)
– Regnavit Dominus, CD (274)
– Dawid Kusz OP PieÊƒ o Nadziei, CD (266)

+W roku 2011 Fundacja „Dominikaƒski OÊrodek
Liturgiczny” nie wyda∏a ˝adnych nowych Êpiewników
czy p∏yt CD. Wa˝nym projektem zwiàzanym z edukacjà muzycznà by∏o zainaugurowanie Szko∏y
Kantorów – dwuletniego kursu odbywajàcego si´
dwa razy w miesiàcu (8 godzin lekcyjnych na
ka˝dym zjeêdzie), przygotowujàcego do pos∏ugi
kantora i muzyka liturgicznego. Odbywajà si´ na
nim zarówno zaj´cia z zasad muzyki, kszta∏cenia
s∏uchu, Êpiewu, emisji g∏osu, jak równie˝ zaj´cia
poruszajàce kwestie liturgii i muzyki liturgicznej.
Kurs b´dzie kontynuowany w roku akademickim
2012/2013.

+W maju zorganizowane zosta∏y warsztaty chora∏u
gregoriaƒskiego i tradycyjnej pieÊni ludowej, które
poprowadzili S∏awomir Witkowski (za∏o˝yciel
zespo∏u Schola Cantorum Minorum Chosovensis)
oraz Adam Strug, zajmujàcy si´ etnomuzykologià
sakralnà. We wspó∏pracy z Bibliotekà Kolegium
oo. Dominikanów w Krakowie rozpocz´to digitalizacj´ zbiorów, w ramach której w Dominikaƒskiej
Bibliotece Cyfrowej ARMARIUM opublikowano
ponad 60 ksiàg liturgicznych zawierajàcych chora∏
dominikaƒski.

+

+

Wydawnictwo Eufonium
Data powstania: 2005
Forma organizacyjna: osoba fizyczna prowadzàca
dzia∏alnoÊç gospodarczà
¸àczne obroty w 2011 roku: 32 000
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: 0
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– nuty drukowane: 22 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 100
Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje (liczba
sprzedanych egz.):
– A. Kaszuba Moja wiolonczela (64)
– M. Walkusz Rondo (51)
– H. Jab∏oƒski Kujawiak (44)
– E. Koehler Concert-Duett über eine Melodie von
Chopin (40)
– S. Szczepanowski Variations sur un air „Jeszcze
Polska nie zgin´∏a” (40)

+
Wydawnictwo Muzyczne Absonic
(Radwanice)
Data powstania: 1994
Forma organizacyjna: osoba fizyczna prowadzàca
dzia∏alnoÊç gospodarczà.
¸àczne obroty w 2011 roku: 641 640
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: 3
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 4; Êredni nak∏ad: 500;
– nuty drukowane: 102 (12 nowoÊci); nak∏ad: 500;
– e-booki, audiobooki i inne formy elektronicznych
publikacji ksià˝kowych: 2 (1 nowoÊç);
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe): 6 (2 nowoÊci); nak∏ad: 1000.
Przychody ze sprzeda˝y publikacji:
– ksià˝ki drukowane: 83 855 z∏;
– nuty drukowane: 193 310 z∏;
– e-booki, audiobooki i inne formy elektronicznych
publikacji ksià˝kowych: 5 124 z∏;
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe): 69 907 z∏.
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Najlepiej sprzedajàce si´ publikacje (liczba
sprzedanych egz.):
– G. Templin Chwyty gitarowe (4734)
– G. Templin Gitara dla ka˝dego (4108)
– M. Adamiak, G. Templin Gitara krok po kroku,
cz. 1 (1061)
– G. Templin Wielki Êpiewnik rockowy (826)
– A. Lesicki Rzemios∏o i sztuka (663)

+Zorganizowany zosta∏ konkurs promujàcy m∏odych
gitarzystów „Wojny gitarowe 2011”. Fina∏ konkursu
z g∏osowaniem publicznoÊci i wyst´pami zaproszonych gwiazd odby∏ si´ w krakowskim klubie ˚aczek,
13 paêdziernika.

+
Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina, Warszawa
Data powstania: 1989
Forma organizacyjna: jednostka organizacyjna
Uniwersytetu realizujàca statutowe cele dla Uniwersytetu, majàca charakter niekomercyjny i nie prowadzàca dzia∏alnoÊci gospodarczej
¸àczne obroty w 2011 roku: [b.d.]
Liczba pracowników etat. na koniec 2011 roku: (1,5
etatu)
Liczba wydanych tytu∏ów w 2011 roku:
– ksià˝ki drukowane: 9 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 200;
– CD/DVD/inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
2 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 500.

+Wydawnictwo publikuje istotne dla polskiej kultury
i nauki ksià˝ki, których, ze wzgl´du na specjalistyczny charakter i zwiàzany z tym wàski kràg odbiorców, inni wydawcy nie decydujà si´ publikowaç.
Zgodnie ze Statutem i Uchwa∏à Senatu Uniwersytetu,
ksià˝ki rozprowadzane sà cz´sto poni˝ej kosztów
produkcji.

+
+

Wed∏ug danych Biblioteki Narodowej oraz kwerendy
w∏asnej, w 2011 roku – poza wymienionymi powy˝ej –
dzia∏ali lecz nie odpowiedzieli na ankiet´ redakcji
nast´pujàcy wydawcy:
Akademia Muzyczna im. Gra˝yny i Kiejstuta
Bacewiczów, ¸ódê
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego, Poznaƒ
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego,
Katowice
Akademia Muzyczna, Kraków
Akademia Muzyczna im. Stanis∏awa Moniuszki,
Gdaƒsk
Akordeonus, Kraków
Fundacja Wydania Narodowego Dzie∏ Fryderyka
Chopina, Warszawa
Musica Iagellonica, Kraków
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC,
Warszawa
Sutkowski Edition, Warsaw
Warsaw Music Edition, Warszawa
Wydawnictwo Akord – Âpiewajàce Brzdàce, Poznaƒ
Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sàcz
Wydawnictwo InAltum, Olsztyn
Wydawnictwo Muzyczne Alwer, Warszawa
Wydawnictwo Muzyczne Contra, Niepor´t
Wydawnictwo Muzyczne Gamma, Warszawa
Wydawnictwo Muzyczne Maxim, Zielona Góra
Wydawnictwo Muzyczne Music L.A.P., Warszawa
Wydawnictwo Muzyczne Przebojowe Rytmy,
Warszawa
Wydawnictwo Officina Silesia, Kosz´cin
Wydawnictwo Organon, Gdaƒsk
Wydawnictwo Skrzat, Kraków
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz
[èród∏o: dane Zak∏adu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej,
kier. Mariola Na∏´cz]
oraz:
Astra
Euterpe
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Pro Musica Camerata
Rhytmos
Triangiel

+Wydawnictwa o tematyce muzycznej, nuty i inne
publikacje muzyczne sà tak˝e incydentalnie
przedmiotem dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ, fundacji
i innych organizacji.

+
+
WYDAWNICTWA
KSIÑ˚KOWE
[posiadajàce w katalogu 2011 roku
publikacje o tematyce muzycznej] *

Kle
Rok powstania: 2007
Forma organizacyjna: dzia∏alnoÊç gospodarcza
Liczba wszystkich publikacji: 2 (w tym nowoÊci: 2);
Êredni nak∏ad: 2000
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 2
(w tym nowoÊci: 2); Êredni nak∏ad: 2000
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych
w stosunku do wszystkich publikacji: 90%
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwa (liczba
sprzedanych egz.):
– P. Orawski Lekcje muzyki. Âredniowiecze
i Renesans (400)
– P. Orawski Lekcje muzyki. Rozkwit Baroku (500)
– P. Orawski Lekcje muzyki. Barok. Sacrum
i Profanum (50)
– P. Baussant Barokowa melokuchnia nie tucz (150)

+

+
Harmonia
Rok powstania: 1993
Forma organizacyjna: edukacyjne wydawnictwo
ksià˝kowe – w∏asnoÊç prywatna
Liczba wszystkich publikacji: 122 (w tym nowoÊci:
65); Êredni nak∏ad: 3285.
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 7
(w tym nowoÊci: 4); Êredni nak∏ad: 4000.
CD, DVD, inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
14 (w tym nowoÊci: 6); Êredni nak∏ad: 3200.
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: 6–8%
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwa i nagrania
(liczba sprzedanych egz.):
– M. Bogdanowicz W co si´ bawiç z dzieçmi? (b.d.)
– J. Kucharczyk Piosenki dla dzieci na ró˝ne
okazje (b.d.)
– M. Bogdanowicz, M. Baraƒska, E. Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki –
cz. I (b.d.)
– K. Forecka-WaÊko W rytmie kroków i podskoków
(b.d.)

Me-Komp
Rok powstania: 2003
Forma organizacyjna: dzia∏alnoÊç gospodarcza
Liczba wszystkich publikacji: 1 – N. Harnoncourt
Muzyka mowà dêwi´ków. Dialog muzyczny
(nowoÊç; ksià˝ka o tematyce muzycznej; nak∏ad:
1000; liczba sprzedanych egz.: 416)

+
Muzeum Powstania Warszawskiego
Rok powstania: 2004
Forma org.: samorzàdowa instytucja kultury
Liczba wszystkich publikacji: 7 (nowoÊci); Êredni
nak∏ad: 3929
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 2
(nowoÊci); Êredni nak∏ad: 3000
CD, DVD, inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
5 (nowoÊci); Êredni nak∏ad: 4300
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: [b.d.]
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwa i nagrania
(liczba sprzedanych egz.):
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– M. i G. Wasowscy [red.] Ze Êpiewnika Starszych
Panów (871)
– Dzieci z Brodà, CD (823)
– De Press, CD (418)
– Warsaw, CD (397)
– Wawa 2010, CD (261)

+

Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 1
(nowoÊç); nak∏ad: 500
CD, DVD, inne formy nagraƒ (tak˝e internetowe):
1 (nowoÊç); nak∏ad: 500
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: [b.d.]
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwa: [b.d.]

+
PIW [Paƒstwowy Instytut Wydawniczy]
Rok powstania: 1946
Forma organizacyjna: przedsi´biorstwo paƒstwowe
Liczba wszystkich publikacji: 44 (w tym nowoÊci: 35);
Êredni nak∏ad: 1750
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 3
(nowoÊci); Êredni nak∏ad: 2000
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: [b.d.]
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwa:
– G. WiÊniewski W ho∏dzie Chopinowi. Ba∏akiriew
w Warszawie i ˚elazowej Woli
– A. Ross Reszta jest ha∏asem. S∏uchajàc XX wieku
– R. Jarocki Z Albumu Romana Jasiƒskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Papieskiego Jana Paw∏a II w Krakowie
Rok powstania: 1991
Forma organizacyjna: wydawnictwo uniwersyteckie
Liczba wszystkich publikacji: 40 (nowoÊci); Êredni
nak∏ad: 150
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 1
(nowoÊç); nak∏ad: 150
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: 2%
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwo (liczba
sprzedanych egz.):
– Pro Musica Sacra. Rocznik [red. R. Tyra∏a] (50)

+

+

Scriptum
Rok powstania: 1998
Forma organizacyjna: dzia∏alnoÊç gospodarcza
Liczba wszystkich publikacji: 1 – A. Miech Synergia
w grze kameralnej w aspekcie pianistycznych
Êrodków wykonawczych na przyk∏adzie wybranych
utworów kameralnych Carla Marii von Webera,
Gabriela Fauré i Dymitra Szostakowicza (nowoÊç;
ksià˝ka o tematyce muzycznej; nak∏ad: 100; liczba
sprzedanych egz.: b.d.)

Wydawnictwo Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y
Zawodowej we W∏oc∏awku
Rok powstania: 2003
Forma organizacyjna: jednostka ogólnouczelniana
Liczba wszystkich publikacji: 11 (w tym nowoÊci: 9);
Êredni nak∏ad: 140
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 1
(nowoÊç); nak∏ad: 150
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: 24.7%
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwo (liczba
sprzedanych egz.):
– L. Matuszak W´drujàc po krainie muzyki (60)

+
Wydawnictwo Muzu∏maƒskiego Zwiàzku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
Rok powstania: 1936
Forma organizacyjna: zwiàzek wyznaniowy
Liczba wszystkich publikacji: 4 (w tym nowoÊci: 2);
Êredni nak∏ad: 500

+
+
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Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego
Rok powstania: 1996
Forma organizacyjna: spó∏ka z o.o.
Liczba wszystkich publikacji: 127 (w tym nowoÊci:
119); Êredni nak∏ad: 300
Ksià˝ki i wydawnictwa o tematyce muzycznej: 2
(nowoÊci); Êredni nak∏ad: 500
Udzia∏ sprzeda˝y wydawnictw muzycznych i nagraƒ
w stosunku do wszystkich publikacji: [b.d.]
Najlepiej sprzedajàce si´ wydawnictwo (liczba
sprzedanych egz.):
– L. Puchalski OÊwiecenie po austriacku. Âwiat
przedstawiony w operach Wolfganga Amadeusza
Mozarta (188)
– M. Go∏àb Muzyczna moderna w XX wieku. Mi´dzy
kontynuacjà, nowoÊcià a zmianà fonosystemu (61)
– B. Raba Mi´dzy romantyzmem a modernizmem.
TwórczoÊç kompozytora Jana Ignacego Paderewskiego (51)
– M. Trz´siok PieÊni drzemià w ka˝dej rzeczy.
Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu
niemieckiego (21)

+
* Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za informacje przys∏ane przez ankietowanych. Wed∏ug
danych Biblioteki Narodowej oraz kwerendy
w∏asnej, w 2011 – poza wymienionymi powy˝ej –
dzia∏ali, lecz nie odpowiedzieli na ankiet´ nast´pujàcy
wydawcy ksià˝ek o tematyce muzycznej:
Agora, Warszawa
Biblioteka Narodowa, Warszawa
Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane
Bonus Liber, Rzeszów
Coriolanus, Kielce
Dom Pracy Twórczej, Radziejowice
Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa
Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice
Firma Ksi´garska Olesiejuk, O˝arów Mazowiecki
Frodo, Bytom
Wydawnictwo ZIZ, Lelis

In Rock, Poznaƒ
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
KroÊnieƒska Oficyna Wydawnicza, Krosno
Ksi´garnia Akademicka, Kraków
¸ódzkie Towarzystwo Naukowe, ¸ódê
Music Serwis, Kraków
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
Oficyna „In Plus”, Wo∏czkowo
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wroc∏awskie
Wydawnictwo OÊwiatowe, Wroc∏aw
Wydawnictwo Pejza˝, Bydgoszcz
OÊrodek Doradztwa Metodycznego „Metris”, Rogów
Papieski Wydzia∏ Teologiczny, Wroc∏aw
Papilon – Publicat, Poznaƒ
Poznaƒskie Towarzystwo Przyjació∏ Nauk, Poznaƒ
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Barczewo
Stowarzyszenie „Komuna Otwock”, Warszawa
Âwiat Ksià˝ki, Warszawa
Tekst, Bydgoszcz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ
Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa
Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”,
Dobrzyƒ nad Wis∏à – Rypin
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa
Wydawnictwo Adam Marsza∏ek, Toruƒ
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”,
Lublin
Wydawnictwo „Axis Mundi”, Warszawa
Wydawnictwo BL-B, Warszawa
Wydawnictwo „Bosz”, Olszanica
Wydawnictwo „Czerwone i Czarne”, Warszawa
Wydawnictwo G+J, Warszawa
Wydawnictwo i Drukarnia „Nova Sandec”,
Nowy Sàcz
Wydawnictwo im. Stanis∏awa Podobiƒskiego
Akademii im. Jana D∏ugosza, Cz´stochowa
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Wydawnictwo Ksi´˝y Sercanów, Kraków
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Wydawnictwo KUL, Lublin
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika, Toruƒ
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
Wydawnictwo Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y
Zawodowej, P∏ock
Wydawnictwo „Pascal”, Bielsko-Bia∏a
Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ
Wydawnictwo Prymat, Mariusz Âliwowski, Bia∏ystok
Wydawnictwo „Replika”, Zakrzewo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
Kraków
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego, Warszawa
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice
Wydawnictwo „Werset”, Lublin
Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych Uniwersytetu
Warmiƒsko-Mazurskiego, Olsztyn
Wy˝sza Szko∏a Administracji, Bielsko-Bia∏a
[èród∏o: dane Zak∏adu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej,
kier. Mariola Na∏´cz]

+
oraz
Biblioteka Âlàska
Dom Wydawniczy „Rebis”
Grupa Wydawnicza „Adamantan”
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prószyƒski Media
Wydawnictwo „Bernardinum”
Wydawnictwo Iskry
Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”
Wydawnictwo „s∏owo/obraz terytoria”
Wydawnictwo W.A.B.
[èród∏o: badanie w∏asne]

CZASOPISMA
MUZYCZNE
WYDAWANE
W 2011 ROKU
[w kolejnoÊci alfabetycznej]

Aspekty Muzyki
Wydawca: Instytut Teorii Muzyki – Wydzia∏ Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdaƒsku
Rok za∏o˝enia: 2011
Liczba wydanych numerów w 2011: 1
Nak∏ad: 200 egz.
Cena: 19 z∏
„Aspekty muzyki” (aspektymuzyki.amuz.gda.pl)
to recenzowane czasopismo naukowe, dajàce mo˝liwoÊç prezentacji najnowszych wyników badaƒ
i refleksji autorom reprezentujàcym wszystkie dziedziny i dyscypliny nauki o muzyce, w tym zw∏aszcza
szeroko rozumianà teori´ muzyki, muzykologi´
historycznà i systematycznà, organologi´, kulturologi´
muzycznà, estetyk´ muzyki, a tak˝e pedagogik´
muzycznà. Pismo otwarte jest tak˝e dla autorów,
którzy zwiàzani sà z innymi dziedzinami nauk
humanistycznych, ale podejmujà w swoich badaniach
problematyk´ dotyczàcà muzyki, zw∏aszcza w uj´ciach interdyscyplinarnych. Tytu∏ czasopisma okreÊla
explicite jego profil tematyczny – ró˝norodne aspekty
muzyki. Procedura recenzowania zg∏aszanych tekstów jest podporzàdkowana wymogom MNiSW;
z czasopismem wspó∏pracujà – jako recenzenci
zewn´trzni – wybitni polscy i mi´dzynarodowi
specjaliÊci z poszczególnych dziedzin i dyscyplin
nauk o muzyce. Dzia∏ recenzji i sprawozdaƒ dokumentuje wa˝ne krajowe i zagraniczne wydarzenia
naukowe i naukowo-artystyczne, a tak˝e te zwiàzane
z historià kultury muzycznej Gdaƒska.

+
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Beethoven Magazine
Wydawca: Stowarzyszenie im. Ludwiga
van Beethovena
Rok za∏o˝enia: 2009
Liczba wydanych numerów w 2011: 4
Âredni nak∏ad: 3000
Wydawnictwo bezp∏atne
Magazyn dokumentuje wydarzenia polskiego ˝ycia
kulturalnego, promujàc w przyst´pny sposób
wysokà kultur´. Wspó∏pracuje z dziennikarzami
zwiàzanymi m.in. z Polskim Radiem, „Gazetà
Wyborczà”, „Rzeczpospolità”, „Politykà” oraz takimi
artystami jak Marcin Maciejowski, Bartek Materka,
Jakub Julian Zió∏kowski czy Honza Zamojski.
W 2010 „Beethoven Magazine” zosta∏ wyró˝niony
g∏ównà nagrodà w konkursie polskiej Izby Wydawców
Prasy na prasowà ok∏adk´ roku „Grand Front
2009”, a w 2009, 2010 i 2011 roku nagrodà „Art
Front” w kategorii czasopism hobbystycznych.
W latach 2010–2011 „Beethoven Magazine” by∏
tak˝e laureatem przyznawanych przez „New York
Post” nagród „Stevie Award” w kategorii „najlepsza
gazeta bran˝owa” w amerykaƒskim konkursie
The International Business Awards.

+
Estrada i Studio
Wydawca: AVT Korporacja, sp. z o.o.
Rok za∏o˝enia: 1996
Liczba wydanych numerów: 12
Âredni nak∏ad: 8000
Cena: 16,50 z∏
Miesi´cznik dla muzyków i realizatorów publikujàcy
testy sprz´tu i instrumentów, bezpoÊrednie relacje
ze Êwiatowych wystaw bran˝owych, wywiady
z czo∏owymi muzykami, producentami muzycznymi
i realizatorami w Polsce, fotoreporta˝e oraz
prowadzi dzia∏ „Sekrety realizatorów”, w którym
publikowane sà rozmowy z producentami muzyki
najwi´kszych gwiazd. Magazyn przyznaje znak
„Nasz typ” promujàcy produkty na rynku.
Redakcja magazynu uczestniczy te˝ w g∏osowaniu

na najwa˝niejszà w Êwiatowej bran˝y pro-audio
nagrod´ MIPA (Musikmesse International Press
Award) wr´czanà podczas targów we Frankfurcie.

+
Interdisciplinary Studies in Musicology
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaƒskie
Towarzystwo Przyjació∏ Nauk
Rok za∏o˝enia: 1993
Liczba wydanych numerów w 2011: 1; nak∏ad: 300
Cena: 23 z∏
Mi´dzynarodowy rocznik muzykologiczny powo∏any
przez Katedr´ Muzykologii UAM w wyniku organizowanych od 1991 roku – z inicjatywy ówczesnego
kierownika katedry prof. dr. hab. Jana St´szewskiego
i dr. Macieja Jab∏oƒskiego – spotkaƒ muzykologów
z ca∏ej Europy. Za∏o˝eniem jest nowoczesne definiowanie przedmiotu badaƒ muzykologicznych, na
które muszà sk∏adaç si´ refleksje z wielu dziedzin.
Dopiero w wyniku interdyscyplinarnego oglàdu
powstaje prawdziwy i przekonujàcy obraz fenomenu
dzie∏a muzycznego czy muzyki w ogóle.

+
Kwarta
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Rok za∏o˝enia: 1998/2011
Liczba wydanych numerów w 2011: 2
Âredni nak∏ad: 1000
Wydawnictwo bezp∏atne
Czasopismo poÊwi´cone polskiej muzyce wspó∏czesnej. Przedstawia twórczoÊç i sylwetki kompozytorów, promujàc najm∏odsze pokolenie. Publikuje
wywiady z kompozytorami, relacje z najwa˝niejszych
festiwali muzycznych, prawykonaƒ utworów i premier
operowych. Artyku∏y zamawiane sà u uznanych
autorów specjalizujàcych si´ w danej tematyce.
W ka˝dym numerze znajduje si´ wykaz rocznic
zwiàzanych z kompozytorami, a tak˝e zestawienia
utworów z katalogu PWM omawianych w publikowanych artyku∏ach.
Muzyk
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Wydawca: Wydawnictwo Muzyk
Rok za∏o˝enia: 1992
Liczba wydanych numerów w 2011: 12
Âredni nak∏ad: 16 000
Cena: 10,80 z∏
Jest jedynym pismem bran˝y sprz´tu muzycznego
w Polsce o tak szerokim merytorycznym zakresie
i zasi´gu. Skierowane jest do u˝ytkowników instrumentów muzycznych, sprz´tu muzycznego i studyjnego. Miesi´cznik ukazuje si´ od stycznia 1993 roku.
Na jego ∏amach zamieszczane sà treÊci przeznaczone
zarówno dla poczàtkujàcych, jak i zaawansowanych
u˝ytkowników sprz´tu muzycznego.

+
Muzyka. Kwartalnik poÊwi´cony historii
i teorii muzyki
Wydawca: Instytut Sztuki PAN
Rok za∏o˝enia: 1956
Liczba wydanych numerów w 2011: 4
Âredni nak∏ad: 350
Cena: 18 z∏
Naukowy kwartalnik muzykologiczny, którego
historia si´ga wydawanej w dwudziestoleciu mi´dzywojennym „Muzyki” Mateusza Gliƒskiego oraz
dwumiesi´cznika o tym samym tytule publikowanego
w latach 1950–1956 jako organ Paƒstwowego
Instytutu Sztuki (od 1959 roku Instytut Sztuki
PAN) i Zwiàzku Kompozytorów Polskich. Pierwszym
redaktorem naczelnym „Muzyki” by∏ Józef Micha∏
Chomiƒski (1956–1971). Od 2003 funkcj´ t´ pe∏ni
El˝bieta Witkowska-Zaremba. Tematy poruszane
obejmujà nie tylko histori´ muzyki od Êredniowiecza
po wspó∏czesnoÊç, ale tak˝e zagadnienia z zakresu
muzykologii systematycznej i etnomuzykologii.
Punkt ci´˝koÊci problematyki historycznej stanowi
polska tradycja muzyczna. Szczególne miejsce
zajmujà zeszyty monograficzne. Kwartalnik prowadzi
sta∏e dzia∏y grupujàce artyku∏y (w tym materia∏y
i komunikaty) oraz recenzje wydawnictw muzykologicznych. Istotnym elementem wyró˝niajàcym jest
obecnoÊç dzia∏u, zawierajàcego dane na temat ˝ycia

muzykologicznego w Polsce (m.in. informacje na
temat konferencji, seminariów i nowych dysertacji
doktorskich). Wszystkie artyku∏y publikowane na
∏amach „Muzyki” majà angloj´zyczne streszczenia.
Od 2008 roku niektóre artyku∏y publikowane sà w
j´zyku angielskim.

+
Muzyka21. Nowoczesny miesi´cznik o muzyce
powa˝nej
Wydawca: Jan A. Jarnicki i Acte Préalable
Rok za∏o˝enia: 1999
Liczba wydanych numerów w 2011: 12
Âredni nak∏ad: 10 000 egz.
Cena: 9 z∏
Magazyn dla melomanów, artystów i kolekcjonerów
p∏yt, promujàcym przede wszystkim muzyk´ polskà
i polskich wykonawców. Na jego ∏amach pojawiajà
si´ zarówno wybitni artyÊci, jak i m∏ode talenty,
muzyka zapoznana i nowa. Pismo za∏o˝one przez
Jana A. Jarnickiego, który jest wybitnym znawcà
polskiej muzyki, szczególnie tej zapomnianej,
a tak˝e niekwestionowanym liderem w prywatnym
mecenacie muzyki oraz w dziedzinie odkrywania
i promowania polskich skarbów muzycznych. Jako
jedyne czasopismo w Polsce ju˝ od 13 lat bez przerwy
na bie˝àco relacjonuje ˝ycie artystyczne najwa˝niejszej sceny operowej Êwiata – Metropolitan Opera
w Nowym Jorku.

+
Przeglàd Muzykologiczny
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok za∏o˝enia: 2001
Liczba wydanych numerów w 2011: 1; nak∏ad: 150
Cena: 18 z∏
Celem czasopisma jest prezentacja najnowszych
osiàgni´ç badawczych Instytutu Muzykologii UW –
wszystkich wspó∏tworzàcych go zak∏adów. Publikowane materia∏y przedstawiajà rezultaty badaƒ
zarówno samodzielnych, jak i m∏odszych pracowników naukowych, a tak˝e fragmenty najciekawszych

210 .

C Z A S O P I S M A M U Z YC Z N E

prac magisterskich i licencjackich. Dokumentuje
ponadto mi´dzynarodowà wspó∏prac´ Instytutu
poprzez publikacje wyk∏adów goÊci zagranicznych.

+
Res Facta Nova. Teksty o muzyce wspó∏czesnej
Wydawca: Wydawnictwo Poznaƒskiego Towarzystwa
Przyjació∏ Nauk
Rok za∏o˝enia: 1967 jako „Res Facta”; od 1994 –
jako „Res Facta Nova”
Liczba wydanych numerów w 2011: 1; nak∏ad: 200
Cena: 28 z∏
Pismo, które od poczàtku istnienia, niezale˝nie od
meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej,
stanowi∏o istotny element pejza˝u refleksji muzykologicznej i krytyczno-muzycznej w Polsce. Do grona
za∏o˝ycieli pisma nale˝eli Micha∏ Bristiger (redaktor
naczelny w latach 1967–2010), Florian Dàbrowski,
Stefan Jarociƒski, Zygmunt Mycielski, Józef Patkowski, Jan St´szewski i Mieczys∏aw Tomaszewski.
Redaktorzy za∏o˝yciele oraz kontynuatorzy myÊli
przewodniej pisma postawili sobie za cel udost´pnianie polskiemu odbiorcy wa˝nych i rzadkich
tekstów najszerzej rozumianej wspó∏czesnej myÊli
o muzyce, niestroniàcej równie˝ od odniesieƒ
do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich.
To w∏aÊnie w „Res Facta Nova” pojawiali si´ po raz
pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy
i krytycy, którzy odcisn´li swojà twórczoÊcià Êlad
tak˝e na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów
i intelektualistów. W 2011 roku za opublikowanie
tekstu na ∏amach „Res Facta Nova” naukowcom
przys∏ugiwa∏o 9 punktów rankingowych przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego.

+
Silesia Prezentuje
Wydawca: Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”
Rok za∏o˝enia: 2003
Liczba wydanych numerów w 2011: 11

Âredni nak∏ad: 1500 egz.
Wydawnictwo bezp∏atne
Informator koncertowy ukazujàcy si´ co miesiàc.
Wydawany zarówno w formie drukowanej, jak
i internetowej z mo˝liwoÊcià bezp∏atnego pobrania
przez zainteresowanych, zawiera aktualny kalendarz
koncertów, recenzje koncertowe, artyku∏y o wybitnych artystach i kompozytorach, a tak˝e wa˝nych
wydarzeniach muzycznych w Polsce i na Êwiecie.
Redagowany przez wybitnych Êlàskich dziennikarzy
przy wspó∏pracy znanych muzykologów, teoretyków
i znawców tematyki muzycznej pod kierunkiem
red. Marka Brzeêniaka. Okazjonalnie wydawane sà
równie˝ dodatki specjalne. Corocznie ukazuje si´
numer zatytu∏owany „Reminiscencje” zwierajàcy
wszystkie recenzje i relacje z Mi´dzynarodowego
Festiwalu M∏odych Laureatów Konkursów Muzycznych.

+
Wed∏ug danych Biblioteki Narodowej oraz
kwerendy w∏asnej, w 2011 – poza wymienionymi
powy˝ej – dzia∏a∏y lecz nie odpowiedzia∏y na ankiet´
wydawcy nast´pujàce czasopisma:
Atmospheric
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Harfowego
Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków
KoÊcielnych
Carillon Review
Gitarzysta
Gothica
Hard Rocker
Hi-Fi i Muzyka
HMP Heavy Metal Pages
Hosanna
Jazz Forum
Klucz. Pismo Akademii Muzycznej w Katowicach
Lizard
Machina
Metal Hammer
Musica Sacra Nova
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Musicology Today
Muzyka w Liturgii
Mystic Art
Perkusista
Pro Musica Sacra
Ruch Muzyczny
Skinhead Story
Studia Gregoriaƒskie
Studia Musicologica Stetinensis
Sztuka, Kultura, Edukacja
Âpiewak Âlàski
Teraz Rock
Teraz Rock Kolekcja
Top Drummer
Top Guitar
Twoja Muza
Twój Blues
Wokalistyka w Polsce i na Âwiecie
Zagraj to Sam

+
+

+

BIBLIOTEKI
MUZYCZNE
I OÂRODKI
DOKUMENTACJI
MUZYCZNEJ
Stanis∏aw Hrabia

+
Biblioteka Narodowa:
Biblioteka Narodowa, Zak∏ad Zbiorów Muzycznych,
Warszawa
Biblioteka Narodowa, Zak∏ad Zbiorów Dêwi´kowych
i Audiowizualnych, Warszawa

+
Uniwersytety:
Biblioteka Jagielloƒska, Oddzia∏ Zbiorów
Muzycznych, Kraków
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet
Zbiorów Muzycznych (Archiwum Kompozytorów
Polskich XX i XXI wieku)
Biblioteka G∏ówna Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Oddzia∏ Zbiorów
Specjalnych, Gabinet Muzyczny
Biblioteka Uniwersytetu ¸ódzkiego, Sekcja
Muzykaliów w Oddziale Zbiorów Specjalnych
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Gabinet
Zbiorów Muzycznych
Biblioteka G∏ówna Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Czytelnia Instytutu Muzyki
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Instytutu Muzykologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw∏a II
w Lublinie
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Biblioteka Katedry Muzykologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii
Uniwersytetu Wroc∏awskiego

+
Akademie/Uniwersytety muzyczne:
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im.
Stanis∏awa Moniuszki w Gdaƒsku
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
Archiwum Âlàskiej Kultury Muzycznej przy
Bibliotece G∏ównej Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej w Krakowie
Biblioteka G∏ówna i Fonoteka Akademii Muzycznej
im. Gra˝yny i Kiejstuta Bacewiczów w ¸odzi
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Biblioteka G∏ówna Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im. Karola
Lipiƒskiego we Wroc∏awiu

G∏ówna Województwa Mazowieckiego, Dzia∏
Sztuki i Rzemios∏ Artystycznych
Biblioteka Âlàska w Katowicach, Dzia∏ Zbiorów
Specjalnych, czytelnia Âlàskiej Biblioteki Muzycznej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr Witolda Be∏zy w Bydgoszczy, Dzia∏ Zbiorów
Specjalnych

+
Inne:
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC –
Biblioteka Zwiàzku Kompozytorów Polskich
w Warszawie
Biblioteka Materia∏ów Orkiestrowych Polskiego
Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie
Biblioteka Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich
we Wroc∏awiu
Biblioteka, Fonoteka, Fototeka Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie
Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego im. Stanis∏awa
Moniuszki w Warszawie
Archiwum – Biblioteka Towarzystwa Muzycznego
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

+

+
Biblioteki publiczne:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
Oddzia∏ Zbiorów Muzycznych i Audiowizualnych
DolnoÊlàska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza
Mikulskiego we Wroc∏awiu, Fonoteka
Ksià˝nica Pomorska im. Stanis∏awa Staszica
w Szczecinie, Oddzia∏ Zbiorów Muzycznych
i Ikonograficznych
Ksià˝nica Podlaska w Bia∏ymstoku, Dzia∏ Zbiorów
Specjalnych
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w ¸odzi, Dzia∏
Zbiorów Muzycznych
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka

Zbiory muzyczne gromadzone sà ponadto w bibliotekach szkó∏ muzycznych I i II stopnia, archiwach
i bibliotekach koÊcielnych, bibliotekach radiowych,
instytucjach muzycznych, takich jak opery czy filharmonie, oraz w archiwach towarzystw naukowych
i stowarzyszeƒ muzycznych.

+
Digitalizacja, zmiany organizacyjne
Podà˝ajàc za nurtem Êwiatowego bibliotekarstwa,
biblioteki muzyczne w Polsce anga˝ujà si´ w projekty cyfryzacji zbiorów. Digitalizacja odbywa si´
najcz´Êciej z pomocà regionalnych bibliotek
cyfrowych, do których wprowadzane sà zdigitalizowane druki muzyczne. Coraz powszechniejszy
dost´p do zasobów cyfrowych i dokumentów
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elektronicznych powoduje zmiany organizacyjne,
zw∏aszcza w bibliotekach publicznych. Ich skutkiem
jest ∏àczenie oddzia∏ów muzycznych z oddzia∏ami
zbiorów specjalnych, gdzie gromadzi si´ zarówno
muzykalia, jak i dokumenty elektroniczne i audiowizualne. Rosnàce zainteresowanie elektronicznymi
bazami danych, zarówno tekstowymi, jak i dêwi´kowymi, wymaga zabezpieczenia Êrodków na dofinansowanie digitalizacyjnych projektów muzycznych
i op∏at licencyjnych za muzyczne bibliograficzne
serwisy informacyjne.

+
Centralizacja katalogowania
Biblioteki muzyczne wspó∏pracujà z Narodowym
Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT
www.nukat.edu.pl, wprowadzajàc opisy bibliograficzne dokumentów muzycznych, oraz aktywnie
uczestniczà w pracach normatywnych dotyczàcych
problematyki opracowania muzykaliów.

+
Wp∏yw na repertuar zespo∏ów wykonawczych
Biblioteki muzyczne w Polsce anga˝ujà si´ w ciàg∏e
informowanie o swoich zasobach, nowych kolekcjach
oraz tworzenie katalogów êróde∏ muzycznych,
co przyczynia si´ do wykonywania zapomnianego
repertuaru muzycznego.

+
Promowanie bibliotek muzycznych w Êrodowisku bibliotekarskim i muzycznym
Bibliotekarze muzyczni w∏àczajà si´ w organizacj´
wyk∏adów specjalistycznych dla studentów i osób
zainteresowanych bibliotekami muzycznymi,
bibliotekarstwem muzycznym i zbiorami muzycznymi w Polsce.

+

Wspó∏praca krajowa i dzia∏alnoÊç
mi´dzynarodowa
Bardzo wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci bibliotek
muzycznych w Polsce jest wspó∏praca krajowa
w ramach Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz dzia∏alnoÊç na arenie
mi´dzynarodowej jako Polska Grupa Narodowa
Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek
Muzycznych IAML. Dzia∏alnoÊç ta koncentruje si´
wokó∏ organizacji konferencji i sympozjów, uczestnictwie w corocznych konferencjach IAML i udzia∏u
w pracach Zarzàdu G∏ównego i Komitetu Programowego IAML, aktywnoÊci informacyjnej dotyczàcej
zbiorów muzycznych, zw∏aszcza udzia∏u w mi´dzynarodowych projektach bibliograficznych, jak
RISM – Répertoire International des Sources
Musicales [Mi´dzynarodowy Katalog èróde∏ Muzycznych] czy RILM – Répertoire International
de Littérature Musicale [Mi´dzynarodowa Bibliografia PiÊmiennictwa Muzycznego]). Wi´cej nformacji na stronie Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP:
www.iaml.pl

+
+
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INTERNETOWE
PORTALE MUZYCZNE
W POLSCE
[wybór]
Alina Âwi´s

+
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
www.polmic.pl
Organizacja prowadzàca: Zwiàzek Kompozytorów
Polskich
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 2002
Polskie Centrum Informacji Muzycznej powsta∏o
na bazie Biblioteki i Fonoteki Zwiàzku Kompozytorów
Polskich, OÊrodka Dokumentacji Polskiej Muzyki
Wspó∏czesnej, która przez ostatnie pi´çdziesiàt lat
gromadzi∏a ksià˝ki, partytury i p∏yty oraz informacje
dotyczàce wspó∏czesnych kompozytorów polskich
i ich dzie∏. Centrum zbiera i udost´pnia ksià˝ki,
czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce
wspó∏czesnej; posiada najwi´kszy w Polsce zbiór
partytur utworów wspó∏czesnych kompozytorów
polskich; dysponuje bogatà kolekcjà nagraƒ polskiej
muzyki wspó∏czesnej, zarówno w postaci p∏yt
opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagraƒ radiowych oraz w∏asnych rejestracji koncertów organizowanych przez Zwiàzek
Kompozytorów Polskich; ma najwi´kszà w Polsce
komputerowà baz´ danych o polskich kompozytorach wspó∏czesnych i ich utworach, której zasadnicza cz´Êç jest udost´pniona w Internecie.

+

Kultura Polska
www.culture.pl
Organizacja prowadzàca: Instytut Adama Mickiewicza
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
(niektóre materia∏y dost´pne sà te˝ po francusku,
niemiecku, hiszpaƒsku i rosyjsku)
Rok za∏.: 2001
Culture.pl jest kompendium wiedzy o kulturze
polskiej, tworzonym przez grup´ specjalistów
w konkretnych dziedzinach. Portal zawiera rozmaite
artyku∏y (wydarzenia, biogramy, eseje, opisy instytucji i in.) podzielone wed∏ug dziedzin: muzyka,
sztuki wizualne, film, teatr i literatura. Portal
przynosi tak˝e informacje na temat bie˝àcych
wydarzeƒ kulturalnych w kraju i obecnoÊci kultury
polskiej za granicà. Wa˝nà podstronà portalu jest
PolskaMusic.pl, która poÊwi´cona jest programowi
Polska Music. Jego celem jest zwi´kszenie iloÊci
prezentacji i popularyzacja polskiej muzyki,
ze szczególnym naciskiem na muzyk´ wspó∏czesnà.
Program grantów wspiera wykonania muzyki
polskiej przez wybitnych artystów zagranicznych
i polskich za granicà oraz jej upowszechnianie
poprzez popularyzacj´ nagraƒ i wydawnictw
fonograficznych.

+
Polski Portal Kultury
www.O.pl
Organizacja prowadzàca: Modulus sp. z o.o.
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 1998
Jeden z najwi´kszych portali kulturalnych w Polsce.
Swoje teksty publikujà tutaj znawcy kultury
i krytycy. Podstawowym zadaniem portalu O.pl
jest przekazywanie informacji o najwa˝niejszych
wydarzeniach z dziedzin: architektury, designu,
sztuki, nowych mediów, taƒca, muzyki, literatury,
teatru oraz sztuki filmowej. Codziennie na stronach
portalu ukazujà si´ najnowsze informacje dotyczàce
wa˝nych wydarzeƒ kulturalnych, wernisa˝y, festiwali,
publikacji oraz premier filmowych i teatralnych.
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Kulturaonline.pl – Kulturalny Rozk∏ad Jazdy
www.kulturaonline.pl
Organizacja prowadzàca: Kulturaonline.pl sp. z o.o.
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2007
Ogólnopolski portal poÊwi´cony szeroko poj´tej
kulturze. Dzi´ki bliskiej wspó∏pracy z instytucjami
kultury i organizatorami imprez kulturalnych
zawiera przeglàd wydarzeƒ kulturalnych w Polsce.
Na ∏amach portalu ukazujà si´ najÊwie˝sze informacje
ze Êwiata muzyki, filmu, literatury, komiksu, gier
komputerowych, teatru i designu.

+
Dwutygodnik
www.dwutygodnik.com
Organizacja prowadzàca: Narodowy Instytut
Audiowizualny
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 2009
Dwutygodnik.com to internetowe czasopismo
kulturalne wykorzystujàce – oprócz tradycyjnych
artyku∏ów, recenzji i wywiadów – równie˝ nowoczesne
Êrodki audiowizualne: felietony interaktywne,
wideorozmowy, ilustracje wideo do artyku∏ów,
wiersze czytane przez autorów, animacje. Pismo ma
charakter informacyjno-opiniotwórczy. Publikuje
recenzje nowoÊci wydawniczych (literatura pi´kna,
poezja, filozofia), filmów, koncertów, albumów
muzycznych oraz spektakli teatralnych i operowych,
recenzje z bie˝àcych wystaw i wernisa˝y, a tak˝e
omówienia nowych zjawisk kultury wspó∏czesnej.
Czasopismo prezentuje równie˝ numery tematyczne
poÊwi´cone wybranym zagadnieniom z szeroko
poj´tej dziedziny kultury.

+

Polskie Wydawnictwo Muzyczne [PWM]
www.pwm.com.pl
Organizacja prowadzàca: Polskie Wydawnictwo
Muzyczne SA
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 1997
Strona internetowa najwi´kszego polskiego wydawnictwa muzycznego w Polsce. Poza tradycyjnymi
obszarami dzia∏alnoÊci wydawniczej PWM, udost´pniane sà na niej dzi´ki zastosowaniu najnowszych
technologii publikacje on-line: nutowe, ksià˝kowe,
dêwi´kowe, a tak˝e publikacje ksià˝ek w formie
audio (ksià˝ki do s∏uchania). Prowadzi tak˝e stron´
poÊwi´conà ˝yciu i twórczoÊci Wojciecha Kilara
www.wojciechkilar.pl oraz stron´ internetowà
kampanii promocyjnej „Jazzowisko” –
www.jazzowisko.pl. Znaleêç tam mo˝na informacje na temat nowoÊci wydawniczych PWM
zwiàzanych z jazzem, a tak˝e kalendarz koncertów
i spotkaƒ autorskich, które towarzyszy∏y kampanii.
PWM jest równie˝ twórcà wystawy planszowej
„Mieczys∏aw Kar∏owicz – Muzyka i Tatry”,
dla której uruchomiona zosta∏a strona internetowa
www.karlowicz.art.pl. Mo˝na tam obejrzeç wszystkie
zawarte na wystawie zdj´cia i uaktualniany na bie˝àco
harmonogram ekspozycji wystawy planszowej.

+
Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej
www.chopin.nifc.pl/chopin
Organizacja prowadzàca: Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 2003
Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej
jest cz´Êcià strony internetowej Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina. Zawiera informacje
podzielone na kilkanaÊcie dzia∏ów, tematycznie
zwiàzanych z ˝yciem i twórczoÊcià Fryderyka Chopina.

+
+

216 .

P O R TA L E M U Z Y C Z N E

Muzyka – Polskieradio.pl
www.polskieradio.pl/muzyka
Organizacja prowadzàca: Polskie Radio SA
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2011 (dla tej formy)
Dzia∏ portalu polskieradio.pl w nowej ods∏onie
prezentuje wszystkie wa˝ne wydarzenia na pi´ciu
antenach Polskiego Radia. Na ka˝dej stronie
znajdujà si´ informacje z ramówki na temat aktualnie
nadawanych programów radiowych. Dodatkowo
w nowym serwisie istnieje mo˝liwoÊç tworzenia
w∏asnego „radia na ˝àdanie” (tworzenie playlist
i ods∏uchiwanie wybranych przez u˝ytkownika treÊci).
Dzia∏ „muzyka” zawiera informacje o wykonawcach,
wydarzeniach i p∏ytach, dost´pne sà równie˝
wywiady i recenzje.

Kamerton – Polski Portal Muzyczny
www.kamerton.net
Organizacja prowadzàca: Incydent Productions
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2001 (do 2010 roku pod adresem
www.kamertonet.republika.pl)
Twórcà portalu jest dziennikarz muzyczny Tadeusz
Deszkiewicz. Po trzech latach istnienia Kamerton.net
sta∏ si´ cz´Êcià firmy Incydent Productions
(www.incydent.com), której w∏aÊcicielem jest
Piotr Deszkiewicz. G∏ównym celem portalu jest
prezentacja bie˝àcego ˝ycia muzycznego w Polsce
i poza jej granicami oraz promocja polskiej muzyki
i polskich artystów.
Productions

+

+
Polska Muza
www.polskamuza.eu
Organizacja prowadzàca: Stowarzyszenie Muzyki
Polskiej (we wspó∏pracy z Instytutem Muzykologii
Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz Akademià
Muzycznà w Krakowie)
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2009
9 listopada 2009 roku wraz z inauguracjà 5. Festiwalu
Muzyki Polskiej w Krakowie ruszy∏ portal
www.polskamuza.eu, poÊwi´cony muzyce klasycznej.
Przez pierwszy tydzieƒ portal relacjonowa∏ przede
wszystkim wydarzenia festiwalowe, póêniej informowa∏ o tym, co dzieje si´ w muzyce w Polsce.
Codziennie na stronie pojawiajà si´ nowe informacje,
recenzje, zapowiedzi, wywiady, relacje i reporta˝e.
Dziennikarzami portalu sà studenci Uniwersytetu
Jagielloƒskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie,
a tak˝e m∏odzie˝ studiujàca kierunki muzyczne
w innych miastach, m.in. w Katowicach i Poznaniu.

+
+

www.serpent.pl
Organizacja prowadzàca: Serpent.pl Krzysztof
Piekarczyk
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 1999
Serwis o muzyce alternatywnej we wszystkich jej
odmianach gatunkowych. Samodzielnà cz´Êcià
portalu jest dzia∏ajàcy od 2001 roku serwis internetowy poÊwi´cony polskiej scenie etno-folk,
dost´pny pod adresem www.etno.serpent.pl.
Zawiera informacje o nowych p∏ytach, koncertach,
festiwalach i innych wydarzeniach muzycznych,
a tak˝e prezentacje zespo∏ów, festiwali i cykli muzycznych. Serwis prowadzi równie˝ sklep internetowy.

+
Uwolnij Muzyk´!
www.uwolnijmuzyke.pl
Organizacja prowadzàca: Firma! Przemys∏aw
Karolczyk
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2008
Muzyczny serwis internetowy, który ma ambicj´
„uwolniç” polskà muzyk´ alternatywnà i pokazaç jà
Êwiatu w sposób jak najbardziej przyst´pny. Autorzy

217 .

zach´cajà do wspó∏tworzenia serwisu poprzez
udost´pnianie materia∏ów z prób zespo∏ów i koncertów. Stawiajà przede wszystkim na wykonania akustyczne. Przy projekcie „Uwolnij Muzyk´!” pracuje
prawie 20 pasjonatów muzyki, których celem jest
promocja polskich wykonawców.

+
Jazzarium
www.jazzarium.pl
Organizacja prowadzàca: Adamiakjazz sp. z o.o.
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2011
Serwis uruchomiono 15 czerwca 2011 roku, w 15.
rocznic´ Êmierci Elli Fitzgerald i w dniu premiery
p∏yty Komeda Leszka Mo˝d˝era. Strona zawiera
informacje bie˝àce dotyczàce muzyki jazzowej,
a tak˝e recenzje p∏yt i koncertów, relacje i wywiady.

Muzyka Dawna w Polsce
www.muzykadawna.info
Organizacja prowadzàca: [osoba fizyczna]
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2010
Serwis zawiera informacje o wydarzeniach, festiwalach i artystach specjalizujàcych si´ w wykonawstwie
muzyki dawnej. Autor serwisu zach´ca u˝ytkowników do wspó∏pracy, dajàc mo˝liwoÊç zamieszczania
sylwetek artystów i zespo∏ów, a tak˝e zapowiedzi
koncertów (poprzez utworzenie konta w serwisie).
Zamieszczanie informacji jest bezp∏atne.

+

Folk24.pl – Muzyka Czterech Stron Âwiata
www.folk24.pl
Organizacja prowadzàca: Invini sp. z o.o.
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 2010
Serwis internetowy opisujàcy scen´ muzyki folkowej, w tym etno i world music w Polsce i najwa˝niejsze wydarzenia z zagranicy. Tworzony przez
mi∏oÊników tradycji, ludowoÊci, regionalnoÊci
w muzyce i kulturze. Na portal sk∏ada si´ szeÊç
dzia∏ów: wieÊci, wywiady, w folkowym tonie, wykonawcy, wydawnictwa, wydarzenia. Publikowane sà
w nich relacje z imprez, recenzje p∏yt, wywiady,
informacje, felietony, zapowiedzi wydarzeƒ. Cz´Êç
artyku∏ów, zw∏aszcza wywiady z zagranicznymi
muzykami, ukazuje si´ w kilku j´zykach (polskim,
angielskim oraz narodowym rozmówcy).

Taniec Polska
www.taniecpolska.pl
Organizacja prowadzàca: Instytut Muzyki i Taƒca
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏.: 2011
Portal powsta∏ w celu uzupe∏nienia luk w informacji
i promocji taƒca artystycznego w Polsce (balet,
taniec wspó∏czesny, taniec ludowy, taniec dawny,
antropologia taƒca). Sk∏ada si´ przede wszystkim
z powiàzanych ze sobà baz danych, które sà systematycznie aktualizowane i uzupe∏niane. W chwili
obecnej na portalu najwi´cej jest informacji na temat
taƒca wspó∏czesnego i baletu klasycznego, pozosta∏e
dziedziny taƒca artystycznego b´dà stopniowo
uzupe∏niane. Portal podzielony jest na nast´pujàce
dzia∏y: ludzie taƒca, instytucje, edukacja, teksty,
bibliografia, zagranica. Ponadto portal udost´pnia
bie˝àce informacje o wydarzeniach tanecznych
(g∏ównie w Polsce, ale tak˝e na Êwiecie). Strona
dysponuje równie˝ kalendarium, które ma pozwoliç
pasjonatom taƒca i profesjonalistom na lepszà
orientacj´ w wydarzeniach zwiàzanych z taƒcem
artystycznym.

+

+

+

+
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Muzyka Filmowa
www.muzykafilmowa.pl
Organizacja prowadzàca: [osoba fizyczna]
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2005
Witryna powsta∏a z myÊlà o entuzjastach muzyki
filmowej w Polsce. Znajdujà si´ na niej recenzje najnowszych Êcie˝ek dêwi´kowych, artyku∏y, wywiady
z kompozytorami muzyki filmowej, a tak˝e relacje
z koncertów muzyki filmowej, jakie odbywajà si´
w naszym kraju.

i audiowizualnych dotyczàcych kultury. Znajdujà si´
w niej filmy dokumentalne, fabularne, reporta˝e,
animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli
teatralnych i operowych, rejestracje koncertów,
relacje dokumentujàce ˝ycie kulturalne i spo∏eczne.
Zebrane materia∏y pochodzà z ró˝nych êróde∏ –
zarówno z archiwum Narodowego Instytutu Audiowizualnego, jak i zasobów studiów filmowych,
instytucji kultury, nadawców oraz niezale˝nych
producentów.

+

+
Film Polski – Internetowa Baza Filmu Polskiego
www.filmpolski.pl
Organizacja prowadzàca: Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w ¸odzi
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 1998
Serwis nie jest portalem muzycznym, jednak
udost´pnia bardzo szczegó∏owe informacje (m.in.
kompletne listy twórców filmów – w tym kompozytorów muzyki filmowej – opracowywane na podstawie
napisów poczàtkowych i koƒcowych filmów oraz
materia∏ów archiwalnych) o wszystkich polskich
filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak
i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych,
animowanych i spektaklach Teatru TV powsta∏ych
na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdujà
si´ tak˝e szczegó∏owe biogramy twórców polskiego
kina (przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych)
i ich filmografie.

+
Ninateka
www.nina.gov.pl/ninateka
Organizacja prowadzàca: Narodowy Instytut
Audiowizualny
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2011
Serwis to internetowa biblioteka treÊci audio

RMF Classic
www.rmfclassic.pl
Organizacja prowadzàca: RMF Classic
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2003
Portal komercyjnej stacji radiowej RMF Classic
o charakterze muzyczno-literackim. Stacja prezentuje
muzyk´ klasycznà, filmowà, jazz i piosenk´ poetyckà
oraz wywiady ze znanymi i cenionymi osobami
ze Êwiata kultury. Prezentowane sà równie˝ informacje o najwa˝niejszych imprezach kulturalnych,
takich jak: wystawy, spektakle teatralne, premiery
filmowe. Na portalu udost´pniona jest elektroniczna
wersja Encyklopedii muzyki PWN Wydawnictwa
Naukowego PWN.

+
Muzyka w onet.pl
www.muzyka.onet.pl
Organizacja prowadzàca: Grupa Onet.pl SA
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2001
Serwis zawiera teledyski, informacje o p∏ytach
i koncertach, newsy, galerie zdj´ç, recenzje, artyku∏y
i wywiady z artystami. Podzielony jest na gatunki:
pop, alternatywa, rock, metal, hip-hop, klubowa,
klasyka i jazz.

+
+
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Muzyka w Interia.pl
www.muzyka.interia.pl
Organizacja prowadzàca: Grupa Interia.pl
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 1999
Serwis zawiera wiadomoÊci dnia, wywiady, teledyski,
nowoÊci p∏ytowe, informacje o koncertach i artystach
oraz listy przebojów. Podzielony jest na gatunki:
pop, alternatywa, rock, metal i hip-hop.

+
Codzienna Gazeta Muzyczna
www.cgm.pl
Organizacja prowadzàca: ITC.ORG.PL
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏.: 2000
Serwis prezentuje najÊwie˝sze informacje ze Êwiata
muzyki rozrywkowej. Na jej stronach mo˝na znaleêç
liczne konkursy, galerie foto i wideo, recenzje p∏yt,
zapowiedzi i relacje z koncertów.

+
+
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LAUREACI WYBRANYCH
KONKURSÓW
MUZYCZNYCH
ODBYWAJÑCYCH SI¢
W POLSCE W 2011 ROKU

w L´borku pod kier. Miros∏awy Grynkiewicz oraz
„Pomezania” z M∏odzie˝owego Domu Kultury
„Ratusz” w Malborku pod kier. Marcina Skotnickiego

+Kategoria zespo∏ów wokalnych:

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPO¸ÓW
MUZYKI DAWNEJ „SCHOLA CANTORUM”

Z∏ota „Harfa Eola”: [nie przyznano]
Srebrna „Harfa Eola”: Zespó∏ Wokalny „Sine
Nomine” z M∏odzie˝owego Domu Kultury „Pod
Akacjà” w Lublinie pod kier. Izabeli Urban oraz
Trio Wokalne „Ricordo” z M∏odzie˝owego Domu
Kultury w Bia∏ymstoku pod kier. Walentego
Kowalczuka
Bràzowa „Harfa Eola”: Zespó∏ „Cantores
Novienses” z Centrum Kultury „Zamek”
w Nowem pod kier. Eugenii Butyƒskiej

+Grand Prix: Zespó∏ Muzyki Dawnej „Antiquo

+Kategoria chórów kameralnych:

Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska

+
Konkursy muzyki dawnej

More” ze Szko∏y Podstawowej nr 2 z Oddzia∏ami
Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Mi´dzyrzeczu pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej i Gra˝yny B∏ochowicz, przy wspó∏pracy
Dariusza Brojka i Zofii Kasprowicz

Z∏ota „Harfa Eola”: [nie przyznano]
Srebrna „Harfa Eola”: Zespó∏ Wokalny
„Esperimento” z M∏odzie˝owego Domu Kultury
w Bia∏ymstoku pod kier. Barbary Kornackiej
Bràzowa „Harfa Eola”: [nie przyznano]

+Kategoria zespo∏ów instrumentalnych:

+Kategoria zespo∏ów wokalno-instrumentalnych:

Z∏ota „Harfa Eola”: „Capella All’ Antico”
z Zamojskiego Domu Kultury w ZamoÊciu pod
kier. Krzysztofa Obsta oraz Zespó∏ Muzyki
Dawnej „Allegro” z M∏odzie˝owego Domu Kultury
nr 2 w Zabrzu pod kier. Gra˝yny Klein-Jarasz
Srebrna „Harfa Eola”: Zespó∏ Muzyki Dawnej
„Saltarello” z Gimnazjum nr 9 im. Jana Paw∏a II
w Kaliszu pod kier. ¸ukasza Pienià˝ka
Bràzowa „Harfa Eola”: Kameralny Zespó∏
Muzyki Dawnej „Aulos” z M∏odzie˝owego Domu
Kultury w Bia∏ymstoku pod kier. Walentego
Kowalczuka oraz „Hortus Musicus” z Samorzàdowego Centrum Kultury w Mielcu pod kier.
Tomasza Nowakowskiego
Wyró˝nienia: Zespó∏ Muzyki Dawnej „All’ Antico”
z Miejskiego OÊrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie pod kier. Piotra Koziara,
„Incantare” z M∏odzie˝owego Domu Kultury

Z∏ota „Harfa Eola”: Kameralny Zespó∏ Muzyki
Dawnej „Aulos” z M∏odzie˝owego Domu Kultury
w Bia∏ymstoku pod kier. Walentego Kowalczuka
Srebrna „Harfa Eola”: „Hortus Musicus”
z Samorzàdowego Centrum Kultury w Mielcu
pod kier. Tomasza Nowakowskiego
Bràzowa „Harfa Eola”: [nie przyznano]

+Kategoria zespo∏ów kameralnych prezentujàcych
muzyk´ w powiàzaniu z innymi sztukami:
Z∏ota „Harfa Eola”: Zespó∏ Muzyki Dawnej
„Antiquo More” ze Szko∏y Podstawowej nr 2
z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Szarych
Szeregów w Mi´dzyrzeczu pod kier. Katarzyny
Chmielewskiej i Gra˝yny B∏ochowicz, przy
wspó∏pracy Dariusza Brojka i Zofii Kasprowicz
Srebrna „Harfa Eola”: [nie przyznano]
Bràzowa „Harfa Eola”: [nie przyznano]
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Konkursy muzyki klasycznej

MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW
„GAUDE CANTEM”
Grand Prix: Zespó∏ Kameralny Akademickiego
Chóru Politechniki Gdaƒskiej pod dyr.
Mariusza Mroza
Dyplomy z∏ote: Chór „Sono” z Rygi (¸otwa) pod
dyr. Irěny Račevskiej; Akademicki Chór Politechniki Gdaƒskiej pod dyr. Mariusza Mroza;
Grodziski Chór „Bogorya” z Grodziska Mazowieckiego pod dyr. Marcina ¸ukasza Mazura; Zespó∏
Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki
Gdaƒskiej z Gdaƒska pod dyr. Mariusza Mroza
Dyplomy srebrne: Chór Kameralny „Brevis”
z Bielska-Bia∏ej pod dyr. Dominiki Jurczuk-Gondek; Chór „Canticorum” z Hawirzowa (Czechy),
pod dyr. Vítězslava Soukupa

+

MI¢DZYNARODOWY KONKURS DUETÓW
FORTEPIANOWYCH W BIA¸YMSTOKU

+I nagroda: Jaekyung Yoo i Yoon-Jee Kim (Korea)
II nagroda: Irina Silivanova i Maxim Puryzhinskiy
(Rosja)
III nagroda: Ani Sulkhanishvili i Nia Sulkhanishvili
(Gruzja)
IV nagroda: Alina Novik i Dmitri Vesselovsky
(Ukraina)

+
MI¢DZYNARODOWY KONKURS LUTNICZY
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

+I nagroda: Min Sung Kim (Korea P∏d.)
za instrument Hangang
II nagroda: Marcus Klimke (Niemcy)
za instrument Spontus
III nagroda: Ulrike Dederer (Szwajcaria/Niemcy)
za instrument Diama

MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS
SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI

+

+G∏osy ˝eƒskie:

MI¢DZYNARODOWY KONKURS
PIANISTYCZNY „HALINA CZERNY-STEFA¡SKA IN MEMORIAM”

I nagroda: Hanna Elisabeth Müller, sopran (Niemcy)
II nagroda: [nie przyznano]
III nagrody (ex aequo): Jolanta Kowalska, sopran;
Jadwiga Postro˝na, mezzosopran; Agata Schmidt,
mezzosopran

+G∏osy m´skie:
I nagroda: [nie przyznano]
II nagroda: [nie przyznano]
III nagroda: Stanis∏aw Kuflyuk, baryton (Ukraina)

+Wyró˝nienia: Marta Brzeziƒska, sopran; Piotr
Halicki, baryton; Piotr P∏uska, baryton.

+

+I nagroda: Denis Zdhanov (Ukraina)
II nagroda: Kotaro Nagano (Japonia)
III nagroda: Christopher Falzone
(Stany Zjednoczone)
Dwa wyró˝nienia: Alexey Kudryashov (Rosja),
Viviana Pia Lasaracina (W∏ochy)
Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie
Nokturnu Chopina w finale: Kotaro Nagano
(Japonia)
Dyplom specjalny Rektora Akademii Muzycznej
w Poznaniu „W uznaniu talentu”: Anastasia
Rizikov (Kanada)

+
+
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MI¢DZYNARODOWY KONKURS
SKRZYPCOWY IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO

Konkursy muzyki wspó∏czesnej

+I nagroda: Soyoung Yoon (Korea P∏d.)

KONKURS M¸ODYCH KOMPOZYTORÓW
IM. TADEUSZA BAIRDA

II nagroda: Miki Kobayashi (Japonia)
III nagroda: Stefan Tarara (Niemcy)
Wyró˝nienia: Erzhan Kulibaev (Kazachstan),
Aylen Pritchin (Rosja), Arata Yumi (Japonia)
Nagroda Specjalna Maxima Vengerova:
Maria W∏oszczowska

+I nagroda: Piotr Tabakiernik za utwór Paroles

+
MI¢DZYNARODOWY KONKURS
WIOLONCZELOWY IM. WITOLDA
LUTOS¸AWSKIEGO

+Grand Prix [I nagroda]: Tomasz Daroch
II nagroda: Magdalena Bojanowicz
III nagroda: Hee-Young Lim (Korea)
IVnagroda: Lukas Stasevskij (Finlandia/Ukraina)
Nagrody Specjalne za najlepsze wykonania:
– Grave: Magdalena Bojanowicz
– Wariacji Sacherowskiej: Magdalena Bojanowicz
– Undertows: Tomasz Daroch
Nagroda EMCY: Benjamin Gregor-Smith
(Wielka Brytania)
Wyró˝nienie dla pianisty: Agnieszka Koz∏o

+
+

gelees

+
MI¢DZYNARODOWY KONKURS
KOMPOZYTORSKI IM. KAZIMIERZA
SEROCKIEGO

+I nagroda: Adriano Gaglianello (W∏ochy)
za utwór Aldebara∂n
II nagroda: Alastair Greig (Wielka Brytania)
za utwór L’Ombre Des Arbres
III nagroda: Guy Olivier Ferla (Francja) za utwór
Aux Ombres De Mariacki
Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego dla najm∏odszego laureata:
Adriano Gaglianello (W∏ochy) za utwór Aldebara∂n

+
MUSICA SACRA – MI¢DZYNARODOWY
KONKURS DLA M¸ODYCH KOMPOZYTORÓW

+I nagroda: Daniel J. Knaggs (USA) za utwór
Hic est discipulus ille
II nagroda: ¸ukasz Urbaniak za utwór Psalm V
III nagroda: Mattia Culmone (W∏ochy) za utwór
Cantate Domino
Nagroda specjalna Arcybiskupa Rouen:
Alexander Campkin (Wielka Brytania) za utwór
Sancte Deus

+
+
+
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KONKURS KOMPOZYTORSKI
IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO

+I nagroda: Ewa Fabiaƒska za utwór Miniatures
sonoristiques na puzon preparowany solo
Wyró˝nienie: Justyna Kowalska-Lasoƒ za utwór
…dotykam gór, a one dymià na flet preparowany
solo

+
+
Konkursy muzyki tradycyjnej

MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
ZIEM GÓRSKICH – KONKURS ZESPO¸ÓW,
KAPEL, SOLISTÓW I ZESPO¸ÓW
ÂPIEWACZYCH

+Z∏ote Ciupagi
W kategorii zespo∏ów tradycyjnych:
Zespó∏ regionalny „Dolina Popradu”, Piwniczna
Zdrój
W kategorii zespo∏ów prezentujàcych folklor
w formie artystycznie opracowanej:
Zespó∏ PieÊni i Taƒca przy Narodowej Szkole
Sztuki Ludowej „Filip Kutev” (Bu∏garia)
W kategorii zespo∏ów prezentujàcych folklor
w formie stylizowanej:
Zespó∏ Taƒca Ludowego „Fomget” (Turcja)

+Srebrne Ciupagi
W kategorii zespo∏ów tradycyjnych:
Zespó∏ Regionalny „Koniaków”
W kategorii zespo∏ów prezentujàcych folklor
w formie artystycznie opracowanej:
Stowarzyszenie „Coros y Danzas de Granada”
(Hiszpania)
W kategorii zespo∏ów prezentujàcych folklor
w formie stylizowanej:
Grupa Taneczna „Ipoly” (W´gry)

Bràzowe Ciupagi
W kategorii zespo∏ów tradycyjnych:
Zespó∏ im. Ludwika ¸ojasa, ¸opuszna
W kategorii zespo∏ów prezentujàcych folklor
w formie artystycznie opracowanej:
Grupa „Pasian di Prato” (W∏ochy)
W kategorii zespo∏ów prezentujàcych folklor
w formie stylizowanej:
Zespó∏ Taƒca Ludowego „Gymnik” (S∏owacja)

+Wyró˝nienia regulaminowe w postaci parzenicy
góralskiej:
Zespó∏ „Cununa Chioarului” (Rumunia) –
za pi´kne przedstawienie folkloru w∏asnego regionu;
Zespó∏ „Kud Nikola Jonkov Vapcarov” (Macedonia) – za perfekcyjne oddanie klimatu tradycyjnego macedoƒskiego wesela; Zespó∏ „Elektroporcelan” (Serbia) – za bardzo dobre, zgodne
z serbskà tradycjà, ˝ywio∏owe taƒce; Zespó∏ PieÊni
i Taƒca im. Józefa Szczotki „Wierchy”, Milówka –
za prezentacj´ ciekawej mieszczaƒskiej obrz´dowoÊci i pi´kne stroje; Zespó∏ Taƒca Ludowego
„Kedjan” (Szwecja) – za pokazanie interesujàcej
formy tradycyjnego obrz´dowego Êwi´towania
i naturalnoÊç prezentacji.

+
KONKURS KAPEL I ÂPIEWAKÓW
LUDOWYCH

+Kategoria „Kapele”:
Baszta – nagroda g∏ówna: Kapela Rodzinna
Paƒczaków i Gacy z Przysta∏owic Ma∏ych, woj.
mazowieckie
I nagrody: Kapela W∏adys∏awa Pogody z Kolbuszowej, woj. podkarpackie; Kapela Koêlarska
z Dàbrówki Wielkopolskiej, woj. wielkopolskie;
Kapela Urbaniaków „Znad Sw´drni” z Goszczanowa, woj. ∏ódzkie; Kapela Braci Cicheckich
z Gràdek-Oblina, woj. mazowieckie.
II nagrody: Kapela „Bio∏opotocanie” z KroÊcienka,
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woj. ma∏opolskie; Kapela „Od Kamienia”, woj.
∏ódzkie; Kapela „Syrba” z Wichowa, woj. lubuskie.
III nagrody: Kapela Rodzinna Foktów z Radomia,
woj. mazowieckie; Kapela Ludowa „Rawianie”
z Rawy Mazowieckiej, woj. ∏ódzkie; Kapela Ludowa
„Trzcinicoki” z Trzcinicy, woj. podkarpackie.
Wyró˝nienia: Kapela Dudziarska z Leszna, woj.
wielkopolskie; Kapela „M∏oda Harta” z Harty,
woj. podkarpackie; Kapela Rodzinna Ba∏dygów
z Mazuchówki, woj. warmiƒsko-mazurskie.

+Kategoria „Zespo∏y Êpiewacze”:
Baszta – nagroda g∏ówna: Zespó∏ Âpiewaczy
„Jarz´bina” z Kocudzy, woj. lubelskie
I nagrody: Grupa Âpiewacza „Stejizbianki” z Wis∏y,
woj. Êlàskie; M´ska Grupa Âpiewacza z Czarni,
woj. mazowieckie.
II nagrody: Zespó∏ Âpiewaczy „Zamszanki”
z Zamchu, woj. lubelskie; Grupa Âpiewacza Kobiet
z BandyÊ, woj. mazowieckie.
III nagrody: M´ski Zespó∏ Âpiewaczy z Majdanu
Obleszcze, woj. lubelskie; Zespó∏ Âpiewaczy
„Rospuda” z Filipowa, woj. podlaskie; Grupa
Âpiewacza Kobiet z Czarni, woj. mazowieckie;
Zespó∏ Âpiewaczy „Babeczki” z Zawita∏y, woj.
lubelskie; Zespó∏ „Waliszowianie” z Nowego
Waliszowa, woj. dolnoÊlàskie.

+Kategoria „SoliÊci instrumentaliÊci”:
Baszta – nagroda g∏ówna: Szymon Bafia,
dudziarz z Zakopanego, woj. ma∏opolskie
I nagrody: Stefan Wrona, skrzypek z Poniatowej,
woj. lubelskie; Zdzis∏aw Marczuk, skrzypek
z Zakalinek, woj. lubelskie.
II nagrody: Witold Gierlicki, cymbalista z Gàsówki,
woj. podkarpackie; Eugeniusz Rebzda, skrzypek
z ¸aznowa, woj. ∏ódzkie; Stanis∏aw G∏az, skrzypek
z Dzwoli, woj. lubelskie.
III nagrody: Pawe∏ Grupkajtys, cymbalista
z Nowej Wsi E∏ckiej, woj. warmiƒsko-mazurskie;
Andrzej Rydel, harmonista z Czarni, woj.
mazowieckie; Bartosz Niedêwiecki, skrzypek

z Ostaszewa, woj. mazowieckie.
Wyró˝nienia: Andrzej Frankiewicz, dudziarz
z KoÊciana, woj. wielkopolskie; Tadeusz Wasilewski,
harmonista z Braƒska, woj. podlaskie.

+Kategoria „SoliÊci Êpiewacy”:
Baszta – nagroda g∏ówna: Katarzyna Weremczuk
z Do∏hobród, woj. lubelskie
I nagrody: Stanis∏aw Fija∏kowski z Chrzanowa,
woj. lubelskie; Zofia Warych z Myszyƒca, woj.
mazowieckie; Krystyna Hoduƒ z Rozkopaczewa,
woj. lubelskie.
II nagrody: Bogus∏awa Âwiderek z Drzewiec, woj.
∏ódzkie; Kazimierz ˚ydek z Wójtowej, woj. podkarpackie; Julianna Pawlak z Sadykierza,
woj. ∏ódzkie
III nagrody: Wiera Niczyporuk z Malinnik, woj.
podlaskie; Ewa Kuprewicz z ˚ywej Wody, woj. podlaskie; Joanna Janik z Borówna, woj. dolnoÊlàskie.
Wyró˝nienia: Bernarda Kwiatek z Ostrówka, woj.
lubelskie; Anna Chuda z Krobi, woj. wielkopolskie.

+Kategoria „Folklor rekonstruowany”:
Baszta – nagroda g∏ówna: Kapela „˚ó∏winiacy”
z Gdaƒska, woj. pomorskie
I nagrody: Kapela Marka Przew∏ockiego
z Gdaƒska, woj. pomorskie; Zespó∏ Âpiewaczy
z Boguszyc, woj. ∏ódzkie; El˝bieta Kamiƒska,
Êpiewaczka z W´glisk, woj. lubelskie; Katarzyna
Kozik, Êpiewaczka z Boguszyc, woj. ∏ódzkie.
II nagrody: Kapela „Zdrowie Pi´knych Paƒ”
z Wroc∏awia, woj. dolnoÊlàskie; Kapela Niwiƒskich
z Otwocka, woj. mazowieckie.
III nagrody: Krzysztof Butryn, skrzypek z Janowa
Lubelskiego, woj. lubelskie; Barbara Songin,
Êpiewaczka z Warszawy, woj. mazowieckie.
Wyró˝nienie: Barbara Wiliƒska, Êpiewaczka
z Poznania, woj. wielkopolskie.

+Konkurs „Du˝y–Ma∏y” – Grupa kapel:
I nagroda: Romuald J´draszak z Kapelà Dudziarskà
ze St´szewa, woj. wielkopolskie
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II nagroda: Zdzis∏aw Marczuka z Kapelà
„LeÊniaƒskie Nutki” z LeÊnej Podlaskiej, woj.
lubelskie
III nagroda: Micha∏ Um∏awski z Kapelà Dudziarskà
z Rydzyny, woj. wielkopolskie

Konkursy muzyki jazzowej

KONKURS NA INDYWIDUALNOÂå
JAZZOWÑ (przy festiwalu „Jazz nad Odrà”)

+Konkurs „Du˝y–Ma∏y” – Grupa instrumentalistów: +IndywidualnoÊç Jazzowa 2011:
I nagroda: Szymon Bafia z Jakubem Klusiem
z Zakopanego, woj. ma∏opolskie
II nagroda: Krystian Szawrycki z Alanem
Kotowskim z E∏ku, woj. warmiƒsko-mazurskie
III nagrody: Jan Przàdka z Bartoszem Klujem
ze Zbàszynia, woj. wielkopolskie; Bronis∏aw
P∏och z Teresà Potaƒskà z Wide∏ki, woj. podkarpackie; Jan Kowalczyk z Karolem Samselem
z Rozóg, woj. mazowieckie.

+Konkurs „Du˝y–Ma∏y” – Grupy Êpiewacze:
Wyró˝nienia: Bronis∏awa Âwider z uczennicami
z BandyÊ, woj. mazowieckie; M∏odzie˝owy Zespó∏
Âpiewaczy „GoÊciszowianki” z GoÊciszowa, woj.
dolnoÊlàskie.

+Konkurs „Du˝y–Ma∏y” – Grupa solistów Êpiewaków:
I nagroda: Janina i Anna Chmielewskie
z PrzeroÊli, woj. podlaskie.
II nagroda: Anna Kowalewska i Damian
Balcer z Wi˝ajn, woj. podlaskie.

Tuênik/Kàdziela Quartet (Polska/Dania)

+
OLD JAZZ MEETING – Z¸OTA TARKA

+Nagroda G∏ówna „Z∏ota Tarka”:
Bogna Kiciƒska & Kuba Cichocki Duo
„Z∏ota Tarka” w kat. Wokalista Jazzowy:
Anna Fràczek
Wyró˝nienia: Zespó∏ Coco Dixie – ze szczególnym
wyró˝nieniem tr´bacza Erwina ˚ebro;
Bartosz Kalicki – fortepian; Dorota Zygad∏o –
wokalistka; Grzegorz Tarwid – najm∏odszy
uczestnik konkursu (fortepian).

+
MI¢DZYNARODOWY KONKURS
M¸ODYCH ZESPO¸ÓW JAZZOWYCH
„JAZZ JUNIORS”

+I nagroda: PeGaPoFo

+

II nagroda: Rak/Piasecki/Went Trio
III nagroda: High Definition

FESTIWAL MUZYKI FOLKOWEJ
POLSKIEGO RADIA „NOWA TRADYCJA”

+

+Grand Prix i Nagroda specjalna im. Czes∏awa

MI¢DZYNARODOWY KONKURS
KOMPOZYTORSKI IM. KRZYSZTOFA
KOMEDY (przy „Komeda Jazz Festival”)

Niemena: Agata Siemaszko i Kuba „Bobas” Wilk
II nagrody: Babooshki, Sporysz Polska
III nagrody: Vidlunnia, Melodia w Polsce
Z∏ote G´Êle: Marcin Drabik, skrzypek
Wyró˝nienia: Maria Guraievska Ethno Jazz
Project; Irek Wojtczak – Projekt Region Ludê
Wyró˝nienia honorowe: Widymo, Meadow
Quartet, AfroFree.

+

+Kategoria Open:
I miejsce: Piotr Wróbel za kompozycj´ BBC Big-Band Concerto, Aleksandra Tomaszewska
za kompozycj´ Absolution na big-band
II miejsce: Przemys∏aw Florczak za kompozycj´
Groove By Choice na big-band
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III miejsce: Bartosz Smoràgiewicz za kompozycj´
Two Minutes To Midnight na big-band
Wyró˝nienia: Micha∏ Ciesielski za kompozycj´
Tango na fortepian i kwartet smyczkowy,
Piotr ¸yszkiewicz za kompozycj´ Bollo

LAUREACI WYBRANYCH
NAGRÓD MUZYCZNYCH
PRZYZNANYCH
W POLSCE W 2011 ROKU

+Kategoria „Tematy jazzowe”:
I miejsce: Stepanka Balcarova za kompozycj´
Styczeƒ
II miejsce: Przemys∏aw Florczak za utwory
AHN(La-Ti-N) i Straight Story
III miejsce: Pawe∏ Kaczmarczyk za utwór
Birthday song
Wyró˝nienia: ¸ukasz Ju˝ko za utwór Looking To
The Sky, Wojciech Wi´ckowski za utwór Like Wind

+
KONKURS FESTIWALU
„LOTOS JAZZ FESTIVAL – BIELSKA
ZADYMKA JAZZOWA”

+Nagroda G∏ówna: Atom String Quartet
+
+
Konkursy zwiàzane z hip-hopem

WIELKA BITWA WARSZAWSKA

+Kategoria Freestyle All Stars:
I miejsce: KOPEK (¸´czyca, woj. ∏ódzkie)
Kategoria Beatbox All Stars:
I miejsce: Hardmaniac (Gorzów Wielkopolski,
woj. lubuskie)

+
WOJNA O ÂLÑSK
I miejsce: Ymcyk (Radzionków, woj. Êlàskie)

+
+

NAGRODY I ODZNACZENIA
PRZYZNAWANE PRZEZ MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W DZIEDZINIE MUZYKI

+
Z∏oty Medal „Zas∏u˝ony kulturze –
Gloria Artis”:
Rudolf Buchbinder – austriacki pianista
Bogus∏aw Kaczyƒski – dziennikarz muzyczny,
popularyzator opery, operetki i muzyki powa˝nej
Seweryn Krajewski – piosenkarz i kompozytor
Krzysztof Pastor – choreograf, dyrektor Polskiego
Baletu Narodowego
El˝bieta Penderecka – dyrektor generalna festiwalu
beethovenowskiego
Wanda Warska – malarka, autorka piosenek,
wokalistka jazzowa
Emil Weso∏owski – choreograf, rezydent Polskiego
Baletu Narodowego
Henryk Wojnarowski – dyrygent, kierownik Chóru
Filharmonii Narodowej w Warszawie

+Srebrny Medal „Zas∏u˝ony kulturze –
Gloria Artis”:
Rafa∏ Blechacz – pianista, zwyci´zca 15. Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina
Zofia Chechliƒska – historyk muzyki, pedagog,
redaktor naczelna serii „Dzie∏a Fryderyka
Chopina. Wydanie faksymilowe”
Stanis∏aw Dziedzic – dyrektor Wydzia∏u Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urz´du Miasta
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Krakowa, nauczyciel akademicki, autor i wspó∏autor ksià˝ek, dzia∏acz kulturalny, koordynator
krakowskich obchodów 200. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina
Pawe∏ Kamiƒski – pianista, pedagog, redaktor
„Wydania Narodowego Dzie∏ Chopina”
Dominika Krysztoforska – solistka Polskiego
Baletu Narodowego
Ryszard Kubiak – producent, re˝yser i animator
wydarzeƒ kulturalnych, dyrektor generalny
Festiwalu „Ogrody Muzyczne”, inicjator i realizator wielu przedsi´wzi´ç Roku Chopinowskiego
Paulos Raptis – artysta Êpiewak, tenor
Hanna Wróblewska-Straus – muzealnik, autorka
wystaw, katalogów i innych publikacji poÊwi´conych
Fryderykowi Chopinowi

+Bràzowy Medal „Zas∏u˝ony kulturze –
Gloria Artis”:
Wojciech Czemplik – skrzypek i menad˝er
w zespole „Stare Dobre Ma∏˝eƒstwo”
Maria Pomianowska – doktor nauk muzycznych,
multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, pedagog
Maksim Wojtiul – solista Polskiego Baletu
Narodowego
Antoni Leon Wroƒski – redaktor muzyczny
i dyrektor w Polskim Radiu i TVP, wiceprezes
Zarzàdu G∏ównego SPAM, sekretarz Rady
Fundacji Dom Muzyka Seniora

+Odznaka Honorowa „Zas∏u˝ony dla

Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zas∏ugi
dla kultury ludowej”):

+Leonard Âliwa – instrumentalista (skrzypce,
mazanki), regionalista, wychowawca m∏odych
muzyków, popularyzator muzyki koêlarskiej
(Wolsztyn, Wielkopolska);
Janina Âwiniarska-Kosowska – Êpiewaczka i tancerka
ludowa, animatorka kultury regionalnej, wykonawczyni plastyki obrz´dowej i strojów ludowych
(Chojne, Sieradzkie, woj. ∏ódzkie);
Zofia Warych – Êpiewaczka kurpiowska, hafciarka
i koronczarka (Myszyniec, Kurpie Zielone,
woj. mazowieckie);
Kapela Braci Tarnowskich (Domaniów, Radomskie)
Zespó∏ Ludowy Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich
(Trzciniec, wschodnie Mazowsze);
Zespó∏ Regionalny „Istebna” (Beskid Âlàski)
Anna Czekanowska-Kukliƒska – etnomuzykolog, badacz ludowych i etnicznych tradycji
muzycznych w Polsce i na Êwiecie;
Danuta Pawlak – etnomuzykolog, pracownik
naukowy w Instytucie im. Oskara Kolberga
w Poznaniu.

+
Doroczne Nagrody Ministra

+w dziedzinie muzyki:
Gra˝yna AuguÊcik, Katarzyna Nosowska,
Olga Pasiecznik, Aga Zaryan;

+

+za ca∏okszta∏t twórczoÊci: Micha∏ Bristiger;
+Nagroda Honorowa: Sinfonia Varsovia.
+

+

+

kultury polskiej”:
Marek Olejnik – dyrektor Paƒstwowej Szko∏y
Muzycznej I st. w Krotoszynie
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NAGRODY ZWIÑZKU KOMPOZYTORÓW
POLSKICH

+
Doroczna Nagroda:
Marta Ptaszyƒska, Andrzej Rakowski,
Zbigniew Skowron

KORYFEUSZ MUZYKI POLSKIEJ

+Nagroda Honorowa: Jan Krenz
OsobowoÊç Roku: ¸ukasz Borowicz
Wydarzenie Roku: 16. Mi´dzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

+Nagroda Honorowa:

+

Joel Sachs, Jaros∏aw Broda, Andrzej Bauer

PASZPORTY „POLITYKI”

+Nagroda im. ks. prof. Hieronima Feichta

+Muzyka powa˝na: Aleksandra Kuls

(za prace naukowe z dziedziny muzykologii):
Izabela Bogdan – Ceremonie Êlubne i renesansowa
muzyka weselna w Królewcu w latach 1585–1645
(wyd. Poznaƒskie Towarzystwo Przyjació∏ Nauk,
2009);
Ewa Schreiber – Wyobraênia metaforyczna i jej
przejawy w myÊli o muzyce i twórczoÊci kompozytorskiej. Koncepcje Pierre’a Schaeffera, Raymonda
Murraya Schafera i Gerarda Griseya (Poznaƒ 2010);
Marcin Trz´siok – PieÊni drzemià w ka˝dej rzeczy.
Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu
niemieckiego” (wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroc∏awskiego, 2009).

Muzyka popularna: Julia Marcell, Maciej Szajkowski

+
NAGRODA „ORFEUSZ” (za najlepsze wykonanie
utworu polskiego kompozytora na festiwalu
Warszawska Jesieƒ, przyznawana przez
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków)

+Lucas Vis oraz Orkiestra Filharmonii Narodowej
w Warszawie za wykonanie I Symfonii Andrzeja
Krzanowskiego

+
WROC¸AWSKA NAGRODA MUZYCZNA

+
TEATRALNE NAGRODY MUZYCZNE
IM. JANA KIEPURY

+Nagroda za ca∏okszta∏t pracy artystycznej:
Jerzy Maksymiuk
Najlepszy re˝yser: Wojciech KoÊcielniak
Najlepsza Êpiewaczka: Renata Dobosz
Najlepszy Êpiewak: Maciej Komandera
Najlepszy debiut – Êpiewaczka: Joanna Jakubas
Najlepszy debiut – Êpiewak: Wojciech Sokolnicki
Najlepszy dyrygent: Wojciech Rodek
Najlepszy scenograf: Jan Polewka
Najlepsza tancerka: Beata Giza
Najlepszy tancerz: Dominik MuÊko
Najlepszy choreograf: Zofia Rudnicka
Najlepszy spektakl: Lalka – musical w re˝. Wojciecha
KoÊcielniaka i inscenizacji Teatru Muzycznego
im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

+
NAGRODA FUNDACJI SZYMANOWSKIEGO
(przyznawana za szczególne artystyczne osiàgni´cia
estradowe, fonograficzne, prace badawcze i edytorskie)

+Muzyka powa˝na: Rafa∏ Augustyn za p∏yt´ Do ut es +Didier van Moere (muzykolog) – za prace poÊwi´cone
Muzyka rozrywkowa: Me, Myself And I za p∏yt´
Takadum

+

˝yciu i dzie∏u Karola Szymanowskiego oraz
za upowszechnianie jego muzyki we Francji.

+
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FOLKOWY FONOGRAM ROKU

+I nagroda i tytu∏ Folkowego Fonogramu Roku 2011:
p∏yta Tajno Biay zespo∏u Čači Vorba;
II nagroda: p∏yta zespo∏u Wo∏osi i Lasoniowie;
III nagroda: p∏yta grupy Swojà Drogà i GoÊcie.

+
NAGRODY TVP KULTURA
„GWARANCJE KULTURY”

+Muzyka powa˝na: Aleksander Nowak za Koncert

Organy: Wojciech Karolak
Syntezator: Janusz Skowron
Gitara: Jarek Âmietana
Gitara basowa: Krzysztof Âcieraƒski
Kontrabas: Jacek Niedziela-Meira
Perkusja: Czarek Konrad
Instrumenty perkusyjne: Jose Torres
Wokalistka: Aga Zaryan
Wokalista: Janusz Szrom
Najlepszy festiwal: Lotos Jazz Festival (Bielsko-Bia∏a)
Koncert Roku: Sonny Rollins (Wroc∏aw)
Klub Roku: Tygmont (Warszawa)

fortepianowy i oper´ Sudden Rain
Jazz, rock i inne: Grupa L.Stadt za album El.P

+

+

NAGRODA MUZYCZNA „FRYDERYK”
(przyznawana za p∏ytowe nagrania przez Akademi´
Fonograficznà Zwiàzku Producentów Audio-Video)

GRAND PRIX „JAZZ MELOMANI”
(przyznawana muzykom, dziennikarzom oraz
popularyzatorom jazzu przez ∏ódzkie Stowarzyszenie
Jazz Melomani)

+Artysta Roku: Leszek Mo˝d˝er
Krytyk-dziennikarz: Pawe∏ Brodowski
Ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci: Janusz Muniak
Nadzieja Melomanów: Atom String Quartet
P∏yta Roku: Aga Zaryan

+
JAZZ TOP (przyznawana przez miesi´cznik
„Jazz Forum”)

+Muzyk Roku: Leszek Mo˝d˝er
Fortepian: Leszek Mo˝d˝er
Aran˝er: Krzysztof Herdzin
Album Roku: Leszek Mo˝d˝er Komeda (ACT)
Zespó∏ elektryczny: Jarek Âmietana Group
Zespó∏ akustyczny: Marcin Wasilewski Trio
Tràbka: Tomasz Staƒko
Saksofon sopranowy: Adam Pieroƒczyk
Saksofon altowy: Henryk MiÊkiewicz
Saksofon tenorowy: Janusz Muniak
Saksofon barytonowy: Jan „Ptaszyn” Wróblewski

Muzyka powa˝na
Album Roku:
– muzyka chóralna i oratoryjna:
Laudate Dominum, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”, „Musica Sacra Edition”
Kompozytorzy: Zoltan Kodaly, Benjamin Britten,
John Rutter, Idzi O. Maƒski, Irena Pfeiffer,
Stanis∏aw Kwiatkowski, Kazimierz Wi∏komirski,
Stanis∏aw Moryto, Marian Borkowski, ¸ukasz
Farcinkiewicz, Pawe∏ ¸ukaszewski
Wykonawcy: Chór Katedry Warszawsko-Praskiej
„Musica Sacra”, Ma∏gorzata Wrzosek, Sylwia
¸aƒcucka, ¸ukasz Farcinkiewicz, Joanna
¸ukaszewska, Anna Maria Krawczykiewicz,
Grzegorz Cessak, Andrzej Klepacki, Maria
Muszyƒska, Sandra Kopijkowska, Marcin
¸ukaszewski
Dyrygent/kierownik artystyczny: Pawe∏
¸ukaszewski
Re˝yseria nagrania: Andrzej Brzoska
– muzyka dawna i barokowa:
Bart∏omiej P´kiel – Missa Brevis, Missa
Pulcherrima, Motety. Il Canto, DUX
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Kompozytor: Bart∏omiej P´kiel
Wykonawcy: Il Canto
Dyrygent/kierownik artystyczny: Micha∏
Straszewski
Re˝yseria nagrania: Ma∏gorzata Polaƒska, Lech
To∏wiƒski, Marcin Dom˝a∏
– muzyka kameralna:
Karol Szymanowski – Complete Violin-Piano
Works. S∏awomir Tomasik, Robert Morawski,
FFV Records
Kompozytor: Karol Szymanowski
Wykonawcy: S∏awomir Tomasik, Robert Morawski
Kierownik artystyczny: S∏awomir Tomasik
Re˝yseria nagrania: Witold Osiƒski, Klementyna
Walczyna
– muzyka symfoniczna i koncertujàca:
Witold Lutos∏awski Opera omnia – Symfonie nr 2
i 4, CD Accord Music Edition
Kompozytor: Witold Lutos∏awski
Wykonawcy: NFM Orkiestra Filharmonii
Wroc∏awskiej
Dyrygent/kierownik artystyczny: Jacek Kaspszyk
Re˝yseria nagrania: Andrzej Sasin, Aleksandra
Nagórko
– recital solowy:
Schumann – Piano Works. Piotr Anderszewski,
EMI Music
Kompozytor: Robert Schumann
Wykonawca: Piotr Anderszewski – fortepian
Re˝yseria nagrania: Andrzej Sasin, Aleksandra
Nagórko
– muzyka wspó∏czesna:
Maciejewski – Requiem Missa Pro Defunctis,
Polskie Nagrania „Muza”
Kompozytor: Roman Maciejewski
Wykonawcy: Zdzis∏awa Donat, Jadwiga Rappé,
Jerzy Knetig, Janusz Nizio∏ek, Chór i Orkiestra
Filharmonii Narodowej w Warszawie

Dyrygent/kierownik artystyczny: Tadeusz
Struga∏a, kier. chóru Henryk Wojnarowski
Re˝yseria nagrania: Andrzej Lupa, Andrzej Sasin
Fonograficzny debiut roku
Wroc∏awska Orkiestra Barokowa („Koželuh, Rejcha,
Vořišek – Symphonies”)
Kompozytor Roku: Marian Borkowski
Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej:
Wydanie Narodowe Chopina w formacie SACD&CD
(cz´Êç 1). Wyd.: BeArTon
Janusz Olejniczak, Orkiestra Kameralna „Aukso”
Kompozytor: Fryderyk Chopin
Wykonawcy: Janusz Olejniczak, Orkiestra Kameralna „Aukso”
Dyrygent/kierownik artystyczny: Marek MoÊ
Re˝yseria nagrania: Julita Emanui∏ow, Beata
Jankowska-Burzyƒska
Jazz
Jazzowy album roku:
Adam Pieroƒczyk Quintet Komeda – The Innocent
Sorcerer (Jazzwerkstatt/Muzeum Powstania
Warszawskiego)
Fonograficzny debiut roku: Robert Kubiszyn
Jazzowy kompozytor roku: Micha∏ Tokaj
Jazzowy muzyk roku: Adam Pieroƒczyk
Muzyka rozrywkowa
Produkcja muzyczna roku:
Bartek Dziedzic (produkcja muzyczna i realizacja)
oraz Marcin Gajko (realizacja/mix) za p∏yt´
Brodka – Granda
Najlepsza Oprawa Graficzna Albumu:
Acid Drinkers Fishdick Zwei – The Dick Is Rising
Again (Mystic Production); projekt graficzny:
Bartosz Zieliƒski, ¸ukasz Pach
Kompozytor Roku: Seweryn Krajewski
Autor Roku: Wojciech M∏ynarski
Najlepszy album zagraniczny: Kings of Leon
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Come Around Sundown (Sony Music)
Album Roku:
– folk/muzyka Êwiata:
Dagadana Maleƒka (Offside Records)
– piosenka poetycka:
Grzegorz Turnau Fabryka klamek (Mystic Prod.)
– oryginalna Êcie˝ka dêwi´kowa:
Leszek Mo˝d˝er Kaczmarek by Mo˝d˝er (Universal
Music Polska)
– rock:
Dezerter Prawo do bycia idiotà (Mystic Production)
– blues:
Irek Dudek Dudek Bluesy (Agora SA)
– metal:
Acid Drinkers Fishdick Zwei – The Dick Is Rising
Again (Mystic Production)
– muzyka klubowa i elektroniczna:
Novika Lovefinder (Kayax)
– hip-hop/r&b/reggae:
Abradab Abradabing (I-M-T/Fonografika)
– muzyka alternatywna:
M´skie granie [Smolik, Abradab, Maleƒczuk,
Waglewski, Mitch&Mitch, Pogodno, Fisz Emade,
Kim Nowak, DJ Eprom, OXY.GEN, Voo Voo,
Jacaszek] (Polskie Radio)
– pop:
Monika Brodka Brodka – Granda (Sony Music
Entertainment Poland)

+Fonograficzny debiut roku: TRES.B
Wokalistka roku: Monika Brodka
Grupa roku: Acid Drinkers
Wokalista roku: Kuba Badach
Wideoklip roku: Ania Dàbrowska Bang Bang;
re˝yseria: 2DajRektors – Rakowicz, Wyciszkiewicz
(Sony Music Entertainment Poland)
Piosenka roku: Acid Drinkers Love Shack
(Mystic Production)

+

+Nagrody festiwali i programów telewizyjnych
w dziedzinie muzyki popularnej
NAGRODA STOWARZYSZENIA AUTORÓW
ZAIKS ZA POPULARYZACJ¢ POLSKIEJ
TWÓRCZOÂCI ROZRYWKOWEJ
Józef W´grzyn

+
BURSZTYNOWY S¸OWIK – NAGRODA
G¸ÓWNA FESTIWALU MUZYCZNEGO
SOPOT FESTIVAL W SOPOCIE

+Bursztynowy S∏owik: Edyta Górniak
S∏owik PublicznoÊci: [nie przyznano]

+
ESKA MUSIC AWARDS

+Artystka roku: Ewa Farna
Artysta roku: Robert M.
Zespó∏ roku: Video
Klubowy hit roku: Robert M. All day all night
Hit roku: Ewa Farna Ewakuacja
Wideo roku: Afromental Rock’n’rollin’love
Nowa twarz: Asia Ash
Zespó∏ roku – Êwiat: Madcon
Rockowy zespó∏ roku – Êwiat: Skunk Ananise
Artystka roku – Êwiat: Lady Gaga
Hit roku – Êwiat: Alexis Jordan Happines
Nowa twarz – Êwiat: Natalia Kills
Cyfrowy hit roku w kategorii pop: Ewa Farna
Ewakuacja

+
EUROPEJSKA NAGRODA MUZYCZNA MTV
DLA NAJLEPSZEGO POLSKIEGO
WYKONAWCY

+Najlepszy polski wykonawca: Ewa Farna
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+
+NAGRODY KRAJOWEGO FESTIWALU
PIOSENKI POLSKIEJ W OPOLU
(TVP i miasto Opole)

Muzyka jazzowa – wydarzenie: Wojtek Mazolewski
Quintet za p∏yt´ Smells like tape spilit i Marcin
Wasilewski Trio za p∏yt´ Faithful
Muzyka rozrywkowa – debiut: [nie przyznano]
Nagroda za ca∏okszta∏t twórczoÊci:
Seweryn Krajewski

+Superjedynki:

+

SuperPrzebój: Anna Wyszkoni Wiem, ˝e jesteÊ tam
SuperArtysta: Kasia Kowalska
SuperZespó∏: Acid Drinkers
SuperP∏yta: Maryla Rodowicz 50
Superjedynka Superjedynek: Maryla Rodowicz
Grand Prix za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci artystycznej:
Stanis∏aw Soyka

TELEKAMERY (przyznawane przez magazyn
„Tele Tydzieƒ”)
[…]
Kategoria Muzyka: Agnieszka Chyliƒska

+Superpremiera: Zakopower Boso
+Superdebiut: Marcin Chudziƒski
+
NAGRODY SOPOT FESTIVAL W SOPOCIE
(TVN, TVP, Sopot)
Bursztynowy S∏owik: Edyta Górniak
S∏owik PublicznoÊci: nagrody nie przyznano

+
SOPOT TOP TRENDY FESTIWAL –
KONKURS „TRENDY”

+Nagroda Jury: Neo Retros
Nagroda PublicznoÊci: Neo Retros
Nagroda Dziennikarzy: Poparzeni Kawà Trzy
Nagroda Internautów: Honorata Skarbek

+
„MATEUSZ” – NAGRODA MUZYCZNA
PROGRAMU 3 POLSKIEGO RADIA

+Muzyka rozrywkowa – wydarzenie: Monika Brodka
za p∏yt´ Granda

+
VIVA COMET AWARDS (przyznawana przez
telewizyjnà stacj´ muzycznà Viva)

+Twardy Zawodnik (Artysta Roku): Robert M.
Królowa Balu (Artystka Roku): Doda
Zgrana Paczka (Zespó∏ Roku): Afromental
Gruby Przytup (Charts Award): Ewa Farna
EWAkuacja
Dobrze Zrobiony (Image Roku): Ewa Farna
Goràcy Towar (P∏yta Roku): Ewa Farna
EWAkuacja
Jest Lans (Debiut Roku): Robert M.
Tele Zwidy (Teledysk Roku): Ewa Farna
EWAkuacja
Cyfrowy Kocur (Dzwonek Roku): Robert M.
Odpa∏ (Najlepsze na viva-tv.pl): VIVA i Przyjaciele
Nagroda specjalna za choreografi´:
Agustin Egurrola
Nagroda specjalna za ca∏okszta∏t: Inna

+
FESTIWAL POLSKICH WIDEOKLIPÓW
YACH FILM

+Grand Prix: Projekt Warszawiak Nie ma cwaniaka
na warszawiaka (realizacja: Krzysztof Skonieczny,
Marcin Starzecki)
Najlepszy debiut: You Hatti Vatti z udzia∏em Cian
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Finn (realizacja: Rafa∏ Wojczal, Piotr Kaliƒski)
Najlepsza animacja: Zabawki Bajzel (realizacja:
Monika Kuczyniecka)
Najlepsza kreacja aktorska: Monika Brodka
W pi´ciu smakach (realizacja: Kijek/Adamski)
Innowacja: Lachowicz And The Pigs Biegn´
(realizacja: Marta Pruska, Filip Przybylski,
Jacek Lachowicz)

REJESTR ODZNACZE¡
PA¡STWOWYCH
WR¢CZONYCH LUDZIOM
ÂWIATA MUZYKI
PRZEZ PREZYDENTA
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W 2011 ROK

[www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/]

KRZY˚ KOMANDORSKI Z GWIAZDÑ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
W∏odzimierz Nahorny
Tomasz Staƒko
Antoni Wit
Teresa ˚ylis-Gara

+
KRZY˚ KOMANDORSKI ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
Eleonora Harendarska
Wojciech M∏ynarski
Andrzej Rakowski

+
KRZY˚ OFICERSKI ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
Krystyna Diakon
Olga Jackowska
Lech Janerka
Jerzy Jurek
Piotr Kaczkowski
Lucjan Kaszycki
Krystyna K´pska-Michalska
Tomasz Lipiƒski
Marek Niedêwiecki
Nikodem Wo∏k-¸aniewski
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Andrzej Zalewski (poÊmiertnie)
Jan Maciej Zembaty (poÊmiertnie)

+
KRZY˚ OFICERSKI ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
El˝bieta Adamiak-Poniedzielska
Maria Baliszewska
Roman Czejarek
Mieczys∏awa Demska-Tr´bacz
Barbara Halska
Bronis∏awa Kawalla-Ryszka
Grzegorz Kurzyƒski
Andrzej Lupa
Krystyna Makowska-¸awrynowicz
Wojciech Mann
Pawe∏ Mykietyn
Andrzej Solczak
Zygmunt Staszczyk
Maria Szab∏owska-Szabel
Joanna Wnuk-Nazarowa
Jan ˚era

+
Z¸OTY KRZY˚ ZAS¸UGI
Artur Andrus
Piotr Baron
Andrzej Brzoska
Zofia Sylwin

+
SREBRNY KRZY˚ ZAS¸UGI
Gabriela Blicharz-Cegielska
¸ukasz Borowicz
Lech Dudzik
Ma∏gorzata Ma∏aszko-Stasiewicz
Adam Rozlach

+
MEDAL Z¸OTY ZA D¸UGOLETNIÑ S¸U˚B¢
Krystyna Boruciƒska-˚arnecka
Ma∏gorzata Dybowska
Bogumi∏ Gadawski
Kazimierz Gier˝od
Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Leszek K´dracki

Maria Nosowska-Pas∏awska
Piotr Reichert
Bo˝enna Sawicka
Roman Siwek
Leszek Soko∏owski
Ma∏gorzata Szaliƒska
Ma∏gorzata Szpinalska
Maria Szraiber
Izabela Targoƒska
Wojciech Walasek

+
MEDAL SREBRNY ZA D¸UGOLETNIÑ
S¸U˚B¢
El˝bieta Neumann-Marianowska

+
+
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WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH
Z Z A K R E S U M U Z Y KO L O G I I ,
T E O R I I M U Z Y K I I E D U K A C J I M U Z YC Z N E J
O B R O N I O N YC H W 2 011 R O K U

+
+
[kolejnoÊç alfabetyczna]

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

+
Teoria muzyki
¸ukasz Godyla – Koncert na perkusj´ i orkiestr´ Zbigniewa Bargielskiego. Struktura, brzmienie,
ekspresja. Promotor: prof. dr Violetta Przech
Agata Górska – II Symfonia „Symfonia pieÊni” Kazimierza Serockiego w kontekÊcie wybranych
nurtów powojennej muzyki polskiej. Promotor: dr El˝bieta Szczurko
Marcin Simela – Toccata na orkiestr´ w twórczoÊci polskich neoklasyków.
Promotor: prof. nadzw. dr A. Nowak

+
Dyrygentura, jazz i edukacja muzyczna
Monika Falender – Inspiracje uczestników zespo∏ów Jazz Big Band‘75 i Junior Jazz Big Band ‘75.
Promotor: dr Karol Szymanowski
Bartosz Krzemiƒski – Organy piszcza∏kowe miasta i gminy Tarnów.
Promotor: mgr Micha∏ Wachowiak
Agnieszka Kubiak – Âpiew w ˝yciu uczniów klasy III szko∏y ogólnokszta∏càcej na podstawie
badaƒ w∏asnych. Promotor: st. wyk∏. Krystyna Stasiƒska
Karol Ostrowski – Metody pracy z zespo∏ami instrumentalnymi dzia∏ajàcymi w gminach
Wilczyn i Orchowo. Promotor: prof. dr hab. Zenona Rondomaƒska
Pawe∏ Piotrowicz – Analiza porównawcza materia∏ów dydaktycznych wydawnictwa Jameya
Aebersolda przeznaczonych na zestaw perkusyjny i gitar´. Promotor: dr Piotr Biskupski
Micha∏ Ratkowski – Analiza porównawcza repertuaru wokalnego w klasach IV–VI zamieszczonego
w wybranych podr´cznikach szkolnych. Promotor: prof. dr hab. Zenona Rondomaƒska
Bogumi∏ Tomasz Romanowski – Edukacja muzyczna w Nowym Jorku na przyk∏adzie szko∏y
Collective. Promotor: dr Piotr Biskupski
Emilia SzczeÊniewska – Zespo∏y wokalne Wydzia∏u Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 1975–2011.
Promotor: prof. Janusz Stanecki
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Kamil Turalski – Analiza problemów wykonawczych w wybranych sakralnych kompozycjach
chóralnych Andrzeja Hundziaka. Promotor: prof. Mariusz Koƒczal
Monika WaluÊ – Z zagadnieƒ pracy nad kszta∏towaniem emisji g∏osu w chórze zawodowym.
Promotor: prof. El˝bieta Wtorkowska

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

+
Teoria muzyki
Barbara Bursy – Relacja: tytu∏ dzie∏a – kompozytor w twórczoÊci Gra˝yny Pstrokoƒskiej-Nawratil.
Promotor: prof. Hanna Kostrzewska
Micha∏ Grabowski – Wybrane fragmenty utworów studentów kompozycji Akademii Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu z lat 2006–2011 jako materia∏y do analizy s∏uchowej
i harmonicznej w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: prof. Janusz Stalmierski
Katarzyna Helicka – Fenomen brzmienia IV Symfonii Koncertujàcej op. 60 Karola Szymanowskiego.
Promotor: prof. Janina Tatarska
Malwina Paszek – Lira korbowa w muzyce wspó∏czesnej. Promotor: prof. Lidia Zieliƒska
Ewa Zimmer – Wariacje fortepianowe Karola Szymanowskiego. To˝samoÊç i ró˝nica.
Promotor: prof. Janina Tatarska

+
Edukacja muzyczna
Agnieszka Chwastek – Wokalne i wokalno-instrumentalne opracowania kantyku Beatea Mariae
Virginis autorstwa polskich kompozytorów od po∏owy XV wieku do po∏owy XVIII wieku.
Promotor: prof. Magdalena Wdowicka
Barbara Fabisiak – Znaczenie ekspresji ruchowej w rozwoju muzykalnoÊci dzieci w wieku
przedszkolnym. Promotor: dr Teresa Ânitko
Szymon Gàda – Wspó∏czesne systemy wychowania muzycznego a ich rola w klasach IV–VI szko∏y
podstawowej. Promotor: prof. dr hab. Antoni Grochowalski
Maria Grzanka – Maurice Durufle – Motety op. 10 w Êwietle archetypu oraz wspó∏czesnej
praktyki wykonawczej. Promotor: prof. Magdalena Wdowicka
Paulina Grzmil – Sposoby wykonywania psalmu responsoryjnego we mszy Êw. po Soborze
Watykaƒskim II. Promotor: ks. dr Mariusz Bia∏kowski
Jacek Kabala – Znaczenie techniki dyrygenckiej w pracy z zespo∏em chóralnym.
Promotor: prof. Janusz Dzi´cio∏
Mateusz Kamiƒski – Analiza dorobku kulturalnego Poznaƒskiego Chóru Katedralnego w latach
1992–2010. Promotor: prof. Leszek Bajon
Natalia Kieryk – Kolorystyka dêwi´kowa na przyk∏adzie wybranych utworów polichóralnych.
Promotor: prof. Marek Gandecki
Emilia Król – Elementy wspó∏czesnych systemów wychowania muzycznego na lekcjach muzyki
w klasach I–III szko∏y podstawowej. Promotor: dr Teresa Ânitko
Izabela Mlonka – Fla˝olet w edukacji muzycznej uczniów klas IV–VI szko∏y podstawowej.
Promotor: dr Teresa Ânitko
Liwia Napieralska – Mo˝liwoÊci i sposoby rozwoju wokalnego dzieci w szkole ogólnokszta∏càcej
w klasach IV–VI. Promotor: prof. Jadwiga Ga∏´ska-Tritt
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Aleksandra Ogórkiewicz – Edukacja muzyczna w polskim szkolnictwie ogólnokszta∏càcym
w ró˝nych okresach historycznych. Promotor: prof. Antoni Grochowalski
Izabela Pikosz – Elementy rytmiki w edukacji muzycznej uczniów klas I–III szko∏y podstawowej.
Promotor: dr Teresa Ânitko
Marta Rubrycka – Elementy wspó∏czesnych systemów wychowania muzycznego w klasach I–VI
ogólnokszta∏càcej szko∏y podstawowej. Promotor: dr Teresa Ânitko
Anna Rymaniak – Percepcja muzyki w klasach IV–VI ogólnokszta∏càcej szko∏y podstawowej.
Promotor: dr Teresa Ânitko
Marcelina Schweda – Repertuar piosenek szkolnych dla klasy IV szko∏y podstawowej ogólnokszta∏càcej – próba doboru z uzasadnieniem. Promotor: prof. dr hab. Barbara Nowak
Marta So∏tys – Mo˝liwoÊci i sposoby rozwoju wokalnego dzieci w ogólnokszta∏càcej szkole
podstawowej – klasy I–III. Promotor: prof. Jadwiga Ga∏´ska-Tritt
Lidia St´pieƒ (Binek) – Kolorystyka impresjonizmu w pieÊniach kurpiowskich na chór a cappella
Karola Szymanowskiego. Promotor: prof. Marek Gandecki
Zakrzewska Joanna – Wykorzystanie muzyki m∏odzie˝owej w kszta∏ceniu umiej´tnoÊci percepcji
muzyki uczniów gimnazjum. Promotor: dr Teresa Ânitko

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPI¡SKIEGO WE WROC¸AWIU

+
Teoria muzyki
Katarzyna Joanna Dziewiàtkowska-Mleczko – Muzyka filmowa w perspektywie teoretycznej
i historycznej. Promotor: prof. dr hab. Krystian Kie∏b
Justyna Magdalena Filipowska – Stanis∏aw Krupowicz. Katalog tematyczny dzie∏ i bibliografia.
Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
Zofia Komuszyna – Sacrum w utworach Gra˝yny Pstrokoƒskiej-Nawratil dedykowanych papie˝owi
Janowi Paw∏owi II. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
Dariusz Stanis∏aw Latosi – Muzyka filmowa Wojciecha Kilara w latach 1981–1999.
Promotor: dr Zbigniew Karnecki
Ewa Paulina Skotnicka – Universal Prayer Andrzeja Panufnika. Muzyczna interpretacja wiersza
Alexandra Pope’a. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
Nina Zofia Soko∏owska – S∏owo i dêwi´k w pieÊniach solowych Krystiana Kie∏ba.
Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
Leszek Wojnarowski – Wojenne losy pieÊni podziemnej na przyk∏adzie wybranych utworów
Andrzeja Panufnika i Jana Ekiera. Promotor: prof. Helena Tomaszek-Plewa
Iwona Z´bik – Mi´dzy tradycjà a wspó∏czesnoÊcià – symfonia w uj´ciu Henryka Miko∏aja Góreckiego.
Promotor: dr hab. Robert Kurdybacha

+
Edukacja muzyczna
Stawros Krzysztof Chatzipentidis – Dwudziestolecie dzia∏alnoÊci wroc∏awskiego chóru
Maksymilianum. Promotor: dr Iwona Polak
Patrycja Agnieszka Ciupa – Emisja g∏osu w chórze dzieci´cym i m∏odzie˝owym na przyk∏adzie
zespo∏ów Szko∏y Muzycznej I stopnia im. Gra˝yny Bacewicz we Wroc∏awiu.
Promotor: dr Iwona Polak
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Aleksandra Agnieszka Gewald – Rytmika w przedszkolu z elementami muzykoterapii
na podstawie programu Macieja Kiery∏a. Promotor: dr Helena Cesarz
Monika Anna Maszkowska – Dzia∏alnoÊç artystyczna orkiestry Jeunesses Musicales w ˚aganiu
pod kierownictwem Stanis∏awa Piniuty. Promotor: prof. dr hab. Bogus∏awa Orzechowska
Bianka Karina Maxim – Nurt muzyki brytyjskiej na Mi´dzynarodowym Festiwalu Wratislavia
Cantans w latach 2006–2009. Promotor: prof. Marta Kierska-Witczak
Monika Magdalena Tropper – Postaci wybranych chórmistrzów i ich wk∏ad w kszta∏towanie
lokalnych Êrodowisk kulturalnych. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
Paulina Wójcik – Dzia∏alnoÊç muzyczna w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Âwi´tych Piotra
i Paw∏a w Strzegomiu. Promotor: prof. Marta Kierska-Witczak

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRA˚YNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ¸ODZI.
WYDZIA¸ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, RYTMIKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

+
Teoria muzyki
Joanna Koz∏owska – Ewolucja kszta∏towania formy w muzyce orkiestrowej Gra˝yny Bacewicz.
Promotor: dr Marta Szoka
Marek Kunicki – Idea ekumenizmu w muzycznej koncepcji IV Symfonii Alfreda Schnittkego.
Promotor: dr Marta Szoka
Magdalena Piczkowska – Umuzycznienia Sonetów Szekspira w twórczoÊci kompozytorów
XX wieku. Promotor: dr hab. Ryszard Daniel Golianek
Marta Âniady – Przemiany stylu w kompozycjach Hanny Kulenty na wybranych przyk∏adach.
Promotor: dr hab. Ewa Kowalska-Zajàc
Pawe∏ Zapart – Kanon w muzyce prze∏omu Êredniowiecza i ery nowo˝ytnej jako przejaw kultury
symbolicznej. Promotor: dr Ewa Bieliƒska-Galas

+
Edukacja artystyczna
Olga Bernat – Âpiew solowy a chóralny – specyfika, podobieƒstwa, ró˝nice.
Promotor: mgr Janusz Janyst
Rados∏aw Czajka – Wychowawcza rola muzyki w kszta∏towaniu to˝samoÊci dziecka w wieku
przedszkolnym. Promotor: dr Aneta Rogalska-Marasiƒska
Izabela Duda – Charakterystyka inteligencji emocjonalnej u studentów Akademii Muzycznej.
Promotor: prof. Anna Domaƒska
Tomasz Gargól – Zwyci´skie strategie marketingowe wybranych polskich i hiszpaƒskich miast –
kandydatów do tytu∏u Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Promotor: dr Józef Chwedorowicz
Katarzyna Gulej – Stres i trema u studentów Akademii Muzycznej. Promotor: dr Ewa Kumik
Mariusz Jasiak – Rozwój polskiej muzyki deathmetalowej w latach 1986–2010.
Promotor: mgr Janusz Janyst
Patryk Kobylarczyk – Romancero Gitano Maria Castelnuovo-Tedesco – studium analityczne.
Promotor: dr Dawid Ber
Tomasz Kozubowicz – Specyfika pracy dyrygenta amatorskiej orkiestry d´tej na bazie doÊwiadczeƒ
w∏asnych w prowadzeniu orkiestry Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Szczercowie.
Promotor: dr Marcin Wolniewski
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Monika Kubasiewicz – Wychowawcza rola muzyki na podstawie badaƒ uczniów klas IV–VI
ze Szko∏y Podstawowej w Ràbieniu. Promotor: dr Ewa Kumik
Maria Ludwisiak – Znaczenie p∏ci w zawodzie dyrygenta. Promotor: dr Marcin Wolniewski
¸ukasz Mac – Problemy wykonawcze i interpretacyjne kantat J.S. Bacha na podstawie kantaty
Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70. Promotor: prof. Tadeusz B∏aszczyk
Gabriela Plewicka – Motywy wyboru zawodu muzyka. Promotor: dr hab. Gra˝yna Poraj
Agata Regu∏a – Instytucje kulturalno-oÊwiatowe wobec potrzeby rozwijania zainteresowaƒ
muzycznych m∏odzie˝y gimnazjalnej. Promotor: dr Aneta Rogalska-Marasiƒska
Mateusz WiÊniewski – Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach w latach 1997–2011.
Promotor: dr Krystyna Juszyƒska

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH.
WYDZIA¸ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU

+
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
[specjalnoÊç: Dyrygentura chóralna]
[…] – Chóry Kameralne absolwentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
w Êwietle dokonaƒ artystycznych
[…] – J´zyk muzyczny Andrzeja Koszewskiego na przyk∏adzie wybranych utworów chóralnych
a capella

+
[specjalnoÊç: Edukacja muzyczna]
[…] – Kultura wysoka na Górnym Âlàsku w opinii studentów Akademii Muzycznej w Katowicach
w Êwietle badaƒ w∏asnych
[…] – Nowatorska wizja przedmiotu Muzyka na podstawie badaƒ m∏odzie˝y gimnazjalnej

+
[specjalnoÊç: Prowadzenie zespo∏ów wokalnych i wokalno-instrumentalnych]
[…] – PieÊƒ ludowa jako inspiracja dla polskich kompozytorów muzyki chóralnej na przyk∏adzie
pieÊni kurpiowskich

+
[specjalnoÊç: Rytmika]
[…] – Miejsce rytmiki w kontekÊcie odkryç neuropedagogiki
[…] – WartoÊci wychowawcze i kszta∏càce audycji radiowych Marii Kaczurbiny
[…] – Wybrane zagadnienia metrorytmiki muzyki XX wieku w kontekÊcie nauczania
przedmiotu Rytmika

+
Kompozycja i teoria muzyki [specjalnoÊç: Teoria muzyki]
[…] – Idiom barokowy w muzyce XX wieku w Êwietle koncepcji l´ku przed wp∏ywem
Harolda Blooma
[…] – La maja eterna. Inspiracje w cyklu Goyescas Enrique Granadosa
[…] – O j´zyku muzycznym Trenta Reznora na przyk∏adzie albumu Nine Inch Nails The Fragile
[…] – Poemat ekstazy op. 54 Aleksandra Skriabina – studium analityczno-rekompozycyjne
[…] – Rymy dzieci´ce op. 49 Karola Szymanowskiego – studium analityczno-interpretacyjne
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AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANIS¸AWA MONIUSZKI W GDA¡SKU
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
[specjalnoÊç: Dyrygentura chóralna]
Aneta Kaleczyc – Analiza formalna oraz problemy wykonawcze w wybranych utworach sakralnych
Micha∏a Zieliƒskiego. Promotor: dr Aleksandra Grucza-Rogalska

+
[specjalnoÊç: Edukacja muzyczna]
Adrianna Kalinowska – Zainteresowania muzyczne uczniów klas IV–VI w Êrodowisku ma∏omiejskim (na przyk∏adzie regionu Kociewia). Promotor: dr Gabriela Konkol
Marcin Malesa – Historia i dzia∏alnoÊç artystyczna gdaƒskiego zespo∏u muzyki dawnej Cappella
Gedanensis w latach 2001–2010. Promotor: prof. dr Alina Kowalska-Piƒczak
Danuta Stobierska – Wykorzystanie elementów metody Zoltana Kodaly’a oraz systemu Carla
Orffa na lekcjach muzyki w klasach 4–6 szkó∏ podstawowych (analiza porównawcza wybranych
oÊrodków w Polsce). Promotor: dr Gabriela Konkol
Aleksandra Âwiàtek – Rola nauczania gry na instrumencie w rozwoju zdolnoÊci muzycznych
uczestników zaj´ç z keyboardu w Pa∏acu M∏odzie˝y im. Obroƒców Poczty Polskiej w Gdaƒsku.
Promotor: dr Gabriela Konkol
Adam Rosiƒski – Techniczne aspekty wykorzystania komputera w produkcji muzycznej.
Zastosowanie komputera w realizacji wybranych zagadnieƒ pracy dydaktycznej nauczyciela
muzyki. Promotor: dr Marek Czerniewicz

+
[specjalnoÊç: Rytmika]
Alicja G∏odek – Utrwalenie wybranych zagadnieƒ j´zyka angielskiego na zaj´ciach rytmiki
w klasach I–III szko∏y muzycznej I stopnia. Promotor: ad. I st. Ma∏gorzata Malgeri
Beata Nehring – Dzia∏alnoÊç Wydzia∏u Rytmiki Paƒstwowego Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy. Promotor: dr Aleksandra Grucza-Rogalska
Monika Witalec – Dzia∏alnoÊç 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego w latach
1998–2009. Promotor: prof. Anna Fiebig

+
Wydzia∏ Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Maja Pa∏ys – Wielokulturowe aspekty muzyczne i pozamuzyczne Somnium Mieczys∏awa
Litwiƒskiego. Promotor: dr Renata Skupin
Filip Robak – Polifonia w wybranych utworach organowych XVIII i XIX wieku, ze zbiorów
Gdaƒskiej Biblioteki PAN. Promotor: dr Lech Kucharski

+
+

+
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE. WYDZIA¸ TWÓRCZOÂCI,
INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ

+
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Emil Kie∏bowicz – WartoÊç dydaktyczno-artystyczna podr´czników do elementarnej nauki gry
na fortepianie i keyboardzie (na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Szkole Muzycznej I i II st.
im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz Spo∏ecznym Ognisku Muzycznym w Krakowie w roku
szkolnym 2010/2011). Promotor: dr Andrzej Wilk
Ma∏gorzata Kosylak – Tematyka pasyjna w utworach na chór a cappella Francisa Poulenca
na przyk∏adzie Quatre motets pour un temps de pénitence. Promotor: prof. Regina Ch∏opicka
Dawid Kusz – Pawe∏ Szymaƒski, Stanis∏aw Krupowicz – dwie muzyczne interpretacje Psalmu 51.
Promotor: prof. Regina Ch∏opicka
Dorota Majka – S∏uchanie muzyki jako szczególny rodzaj terapii emocjonalno-aktywizujàcej osób
chorych psychicznie (na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Subrejonowym OÊrodku Leczenia
Psychiatrycznego w Bielsku-Bia∏ej w roku 2010/2011). Promotor: dr Andrzej Wilk
Przemys∏aw Szczotka – Sergiusz Prokofiew – kantata Aleksander Newski w kontekÊcie tradycji
rosyjskiej. Promotor: prof. Regina Ch∏opicka

+
Teoria muzyki
Pawe∏ Jaskó∏ka – Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795–1918.
Promotor: prof. Mieczys∏aw Tomaszewski
Piotr Kie∏biƒski – Dramat muzyczny Ryszarda Wagnera. PierÊcieƒ Nibelunga jako realizacja
artystyczna za∏o˝eƒ teoretycznych. Promotor: prof. Teresa Malecka
Katarzyna Piórkowska – Henryka M. Góreckiego muzyka religijna na chór a capella.
Promotor: prof. Teresa Malecka
Joanna Âlusarczyk – Idea natury w instrumentalnej muzyce litewskiej XX i XXI wieku –
od Mikalojusa Konstantinasa Ciurlionisa do Onute Narbutaite.
Promotor: dr Ma∏gorzata Janicka-S∏ysz

+
INSTYTUT MUZYKI POMORSKIEJ AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W S¸UPSKU

+
Patrycja Baczyƒska – Podstawowe aspekty muzykoterapii w pracy z dzieçmi w wieku od 3 do 12 lat.
Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
Magdalena Czerwonka – Edukacyjna rola koncertów „Muzyka na Zamku” w Bytowie.
Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
Dorota Dawidowska – Wp∏yw ogólnopolskiego programu „Âpiewajàca Polska” na rozwój
chóralistyki szkolnej. Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
Agata Doro˝yƒska – Metody zapami´tywania utworów muzycznych w grze na instrumentach
szkolnych. Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
Monika Go∏´biowska – Czynniki warunkujàce ocen´ wykonaƒ muzycznych przez uczniów szkó∏
ponadgimnazjalnych. Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
Maria Koz∏owska – Przedmioty codziennego u˝ytku jako instrumenty w umuzykalnianiu i rozwoju
uczniów szko∏y podstawowej. Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
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Anna Nowa – Rola audiacji w umuzykalnieniu dzieci w wieku 2–4 lat.
Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke
Ewa Szreder – Wp∏yw ruchu przy muzyce na rozwój psychofizyczny dzieci 5- i 6-letnich.
Promotor: prof. dr hab. Monika Zytke

+
INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMI¡SKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

+
Pawe∏ Borzeƒski – Olsztyn stolicà piosenki poetyckiej. Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski
Piotr Cygan – Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
w latach 2002–2010. Promotor: prof. Zenona Rondomaƒska
Sylwia El˝bieta Dom˝alska – Rozwój zainteresowaƒ chóralistykà studentów Uniwersytetu
Warmiƒsko-Mazurskiego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski
Monika Anna Klonowska – Muzyka filmowa w filmach Andrzeja Wajdy w odbiorze studentów
Wydzia∏u Sztuki UWM w Olsztynie. Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski
Paulina Teresa Mowiƒska – Zainteresowania muzyczne cz∏onków olsztyƒskich chórów.
Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski
Jakub Ska∏a – Dzia∏alnoÊç wybranych instytucji kulturalnych w powiecie dzia∏dowskim w latach
2009–2011. Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski
Katarzyna Trzciƒska – Krzysztof Klenczon osobowoÊcià artystycznà powiatu szczycieƒskiego.
Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski
Wojciech Waruszewski – Promocja muzyki ludowej regionu Warmii i Mazur w kontekÊcie
Warmiƒskiego Przeglàdu Chórów i Zespo∏ów Âpiewaczych „Kurlantka” w Stawigudzie.
Promotor: prof. Benedykt B∏oƒski

+
+

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ewa Bartkowska – Idol we wspó∏czesnej kulturze muzycznej – fenomen Britney Spears.
Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
Albert Bezdziczek – Pianistyka jazzowa w czasopiÊmie „Jazz”. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
Beata Kojder – Muzyka powa˝na w aspekcie terapeutycznym. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
Magdalena Drabiuk – Popularyzacja muzyki a turystyka kulturowa w regionie lubuskim.
Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
Krzysztof Gosudarski – Tworzyç ka˝dy mo˝e? Analiza amerykaƒskich podr´czników do pisania
piosenek. Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
Marcin Gromnicki – Tradycje gitary basowej w Polsce na przyk∏adzie dokonaƒ Krzysztofa
Âcieraƒskiego, Wojciecha Pilichowskiego i Micha∏a Grotta. Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
Marzena Gromnicka – „I wszystko gra!”. Autorski program spotkaƒ muzycznych z dzieçmi
szeÊcioletnimi. Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
Marlena Kubacka – S∏owik w z∏otej klatce. Kastrat i kontratenor – historia, idiom wokalny,
postacie. Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
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Justyna Kuchnik – Edukacja muzyczna uczniów w opinii nauczycieli klas IV–VI szkó∏ podstawowych.
Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski
Pawe∏ Ro˝nowski – Artysta muzyk czy dyletant? Sylwetka wspó∏czesnego organisty liturgicznego.
Promotor: dr Rafa∏ Ciesielski

+
INSTYTUT MUZYKI – WYDZIA¸ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU MARII
CURIE - SK¸ODOWSKIEJ W LUBLINIE

+
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Joanna Bronkiewicz – Muzyka w s∏u˝bie terapii – projekt zaj´ç dla m∏odzie˝y z upoÊledzeniem
umys∏owym. Promotor: dr Agnieszka Weiner
Karol Chilewicz – Kultura muzyczna Grabowca. Historia i wspó∏czesnoÊç.
Promotor: dr hab. Tomasz Jasiƒski
Mateusz Dawid – Technika imitacyjna w kompozycjach Marcina Mielczewskiego.
Promotor: dr hab. Tomasz Jasiƒski
Mateusz Dudzik – Gatunek ko∏ysanki w polskiej muzyce popularnej.
Promotor: dr hab. Tomasz Jasiƒski
Kinga G´bala – Edukacyjne konteksty muzyki popularnej. Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Maria Koryciƒska – Projekt cyklu lekcji muzyki dla gimnazjum wykorzystujàcy elementy
muzykoterapii. Promotor: dr Renata Gozdecka
Ireneusz Krupa – Wokalno-instrumentalne opracowanie Tantum Ergo op. 18 Johanna Melchiora
Dreyera. Hymn w dwunastu ods∏onach. Promotor: dr Jadwiga Jasiƒska
Alicja ¸uszpak – Autorski cykl lekcji muzyki dla uczniów klasy szóstej szko∏y podstawowej
eksponujàcy metody aktywizujàce. Promotor: dr Renata Gozdecka
Andrzej Ostapiuk – Klasycy polskiego rocka. Pakiet edukacyjny dla m∏odzie˝y gimnazjalnej.
Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Joanna Piàtek – Muzyka filmowa. Mi´dzyprzedmiotowe projekty edukacyjne dla gimnazjum.
Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Karolina Pietrzak – Wczesnoszkolna edukacja muzyczna i jej specyfika.
Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Jurand Przew∏oka – Transkrypcje gitarowe dzie∏ Chopina. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiƒski
El˝bieta Serwin – Missa in C Johanna Baptista Schiedermayra. Monografia analityczna.
Promotor: dr hab. Tomasz Jasiƒski
Pawe∏ Stelmach – Muzyka rockowa jako obszar przenikania si´ ró˝nych dziedzin sztuki. Projekt
cyklu dydaktycznego. Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Karolina Szymaƒska – Kobiety a emancypacja w edukacji muzycznej XVIII–XX wieku.
Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Pawe∏ Urban – Requiem Es-dur Fiebera, nieznanego kompozytora doby klasycyzmu – do dziejów
muzyki trywialnej. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiƒski
Marek Wieremiejewicz – Edukacyjne wymiary kultury hip-hopowej.
Promotor: dr Andrzej Bia∏kowski
Marcin Woêniak – Dzia∏alnoÊç artystyczna Teatru Muzycznego w Lublinie w latach 1969–2001.
Promotor: dr Jadwiga Jasiƒska
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INSTYTUT MUZYKI – WYDZIA¸ ARTYSTYCZNY W CIESZYNIE
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO W KATOWICACH

+
Barbara Badura – Stylizacje taƒców narodowych na przyk∏adzie wybranych polskich kompozytorów
epoki klasycyzmu. Promotor: dr Magdalena Szyndler
Agnieszka Baƒka – Wp∏yw chóru Cantores Familiae na upowszechnianie muzyki sakralnej
w parafii Âwi´tej Rodziny w Piekarach Âlàskich. Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Miros∏awa Brzeziƒska-Drobisz – Wp∏yw zaj´ç wokalno-tanecznych na dzieci z nadpobudliwoÊcià
psychomotorycznà. Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Anna Dawidów – Dzieje pedagogiki fletowej. Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Maja Dziecdzic – Tradycyjne instrumentarium zwiàzane z obrz´dowoÊcià i zwyczajami pasterzy
Beskidu ˚ywieckiego. Promotor: dr Magdalena Szyndler
Agata Gitner – Dzia∏alnoÊç muzyczna Rybnickiego Centrum Kultury w latach 2000–2010.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Marzena Golus – Znaczenie muzykoterapii i metody ruchu rozwijajàcego Weroniki Sherborne
w zaspokajaniu potrzeb dziecka z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Marzena Górska-Owczarek – Sztuka w dzia∏aniach dziecka przedszkolnego – badanie porównawcze
w roku szkolnym 2009 i 2010. Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Artur Grabski – Dzieci´cy Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Poràbczanie” na tle charakterystyki regionu
Beskidu ˚ywieckiego. Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Dominika Ho∏omek – Dzia∏alnoÊç artystyczna i pedagogiczna Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej
I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w latach 1995–2011 .
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Katarzyna Jurkiewicz – Fundacja muzyczna pszowskiej orkiestry d´tej Anna – próba monografii.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Magdalena Knap – Rozwój kultury ludowej na terenie gminy Dobra.
Promotor: dr Magdalena Szyndler
Marcin Korbut – Analiza wybranych pieÊni Stanis∏awa Moniuszki pod wzgl´dem wyrazowym
i wykonawczym. Promotor: dr Magdalena Szyndler
Katarzyna KoÊcielniak – ˚ycie kulturalne i artystyczne na Ziemi Olkuskiej ze szczególnym
uwzgl´dnieniem dzia∏alnoÊci Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej I st. w Olkuszu w latach 1990–2010.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
S∏awomir Kowalczyk – Zarys dzia∏alnoÊci orkiestry detej z Kalwarii Zebrzydowskiej – próba
monografii. Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Magdalena Królak – Tradycje muzyczne mieszczan ˝ywieckich.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Marcin Kubala – Dzia∏alnoÊç orkiestry d´tej Bytom w latach 1981–2010 – zarys monograficzny.
Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Krzysztof Kuboszek – Piractwo w sieci. Nielegalna wymiana plików muzycznych w internecie.
Promotor: dr Magdalena Szyndler
Jaros∏aw Markowski – Dzia∏alnoÊç orkiestry kopalni w´gla kamiennego „Murcki–Staszic” w latach
1971–2011 – próba monografii. Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Maria Marsza∏ek – Wp∏yw muzyki ilustracyjnej na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
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Justyna Matuszek – Techniki muzykoterapii aktywnej oraz ich rola w ˝yciu dziecka niepe∏nosprawnego intelektualnie w stopniu g∏´bszym na przyk∏adzie oÊrodka w ˚orach.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Rados∏aw Meisel – Rozwój kultury muzycznej Ziemi Jastrz´bskiej w XX wieku na przyk∏adzie
dzia∏alnoÊci wybranych chórów, orkiestr i oÊrodków edukacji muzycznej.
Promotor: dr Magdalena Szyndler
Mateusz Miech – 20 lat Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej I i II stopnia w Jastrz´biu Zdroju.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Dorota Mustalik – Dwudêwi´ki jako problem techniczny w grze na skrzypcach w szkole muzycznej
II stopnia, gimnazjum i liceum muzycznym oraz na studiach muzycznych.
Promotor: dr Magdalena Szyndler
Kamil Nosal – Ewolucja gitary klasycznej od prehistorycznego ∏uku ku ponadczasowej wizji
Antonio de Torresa. Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
¸ukasz Nowak – Charakterystyka wybranych orkiestr d´tych w powiecie myszkowskim.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Agnieszka Parzych – Kariera zawodowa absolwentów kierunków prowadzonych przez Instytut
Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach w latach 2000–2011.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Natalia Piekorz – Obrz´dy i zwyczaje Ziemi Pszczyƒskiej ze szczególnym uwzgl´dnieniem zespo∏u
folklorystycznego Bojszowianie. Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Karol Pyka – Wp∏yw s∏uchania muzyki na ekspresj´ plastycznà u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
Iwona Romaniewicz – Muzyka górali babiogórskich jako element to˝samoÊci regionalnej.
Promotor: dr Magdalena Szyndler
Justyna Sosna – Regionalne zwyczaje i tradycje zwiàzane z rokiem kalendarzowym w interpretacji
i dzia∏alnoÊci regionalnego zespo∏u Êpiewaczego JaÊkowiczanie.
Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Przemys∏aw Urban – Komunikacja interpersonalna wa˝nym czynnikiem kszta∏tujàcym efekty
dydaktyczne. Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Barbara Wójcik – Dzia∏alnoÊç chóru mieszanego im. Êw. Grzegorza przy Bazylice oo. Franciszkanów
w Katowicach-Panewnikach. Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka
¸ukasz Zaborowski – Upowszechniajàca rola miejskiej orkiestry d´tej Andropol w Andrychowie
w Êrodowisku spo∏eczno-kulturalnym miasta i gminy Andrychów.
Promotor: prof. Jadwiga Uchy∏a-Zroski
Anna ˚o∏dak – Walory muzyczne i pozamuzyczne zbioru piosenek dzieci´cych Marii Konopnickiej
i Zygmunta Noskowskiego pt. „Cztery pory roku”. Promotor: dr Ma∏gorzata Mendel-MiÊka

+
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLO¡SKIEGO

+
Renata Bartysewicz – 60 lat Paƒstwowego Zespo∏u Ludowego PieÊni i Taƒca „Mazowsze”. Historia
i wspó∏czesnoÊç. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
Marek Bebak – ˚ycie i dzia∏alnoÊç Macieja Arnulfa Miskiewicza w kolegium rorantystów katedry
wawelskiej. Studium êród∏oznawczo-analityczne. Promotor: prof. dr hab. Zofia Fabiaƒska
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Joanna Broniec – Koncerty fletowe Ligetiego, Serockiego i Szalonka w kontekÊcie idei koncertowania.
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Aleksandra Czarkowska – Jazzowe aran˝acje muzyki koncertowej na przyk∏adzie wybranych
nagraƒ polskich zespo∏ów jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Izabella Dzik – Wybrane aspekty twórczoÊci kameralnej Krzysztofa Meyera.
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Dorota Gizicka-Rajzer – Informacje o muzyce polskiej w „A Dictionary of Modern Music
and Musicians” z roku 1924 pod redakcjà Arthura Eaglefield-Hulla.
Promotor: prof. dr hab. Ma∏gorzata Woêna-Stankiewicz
Jolanta Graca – Cechy charakterystyczne pieÊni ˝ywieckich na podstawie zbioru „PieÊni ludowe
Ziemi ˚ywieckiej” Józefa Miksia. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
Micha∏ Juchno – Charakterystyka muzycznej dzia∏alnoÊci grupy Laibach.
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Arkadiusz Kandzior – 37 sonat na gitar´ solo Niccolo Paganiniego – charakterystyka zbioru
i zagadnienia wykonawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
Olga Karwala – Zarys dziennikarskiej dzia∏alnoÊci Melanii Grafczyƒskiej.
Promotor: prof. dr hab. Ma∏gorzata Woêna-Stankiewicz
Magdalena Kierszka – Relacje pomi´dzy psychologià, teorià i estetykà muzyki w uj´ciu Kurtha,
¸obaczewskiej, Slobody i Bergera. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Agnieszka Lakner – Stanis∏aw Moryto – charakterystyka jako osobowoÊci artystycznej i wybranych
utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Krzysztof Siewkowski – Festiwalowa obecnoÊç francusko-belgijskiej muzyki organowej w Polsce
w latach 2005–2010 i prasowe opinie na jej temat.
Promotor: prof. dr hab. Ma∏gorzata Woêna-Stankiewicz
Natalia Sommer-Jochymek – Solowe partie w koncertach skrzypcowych Gra˝yny Bacewicz.
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Joanna Szczyrba – Opera S∏owik Igora Strawiƒskiego. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Daria Szwed – Arabeska w sztukach pieknych i w muzyce fortepianowej XIX i prze∏omu
XIX/XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Ma∏gorzata Woêna-Stankiewicz
Marta Walicka – Sztuka wokalna w uj´ciu Jana Galla. Wybrane zagadnienia z zakresu publicystyki
i praktyki kompozytorskiej. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko
Kamila WojtyÊ – Balety Apollo i muzy, Orfeusz i Agon jako Êwiadectwo wspó∏pracy
I. Strawiƒskiego i G. Balanchine’a. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarz´bska
Urszula Zygu∏a – Balet B∏azen op. 21 Sergiusza Prokofiewa.
Promotor: prof. dr hab. Ma∏gorzata Woêna-Stankiewicz

+
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNA¸A STEFANA
WYSZY¡SKIEGO W WARSZAWIE

+
Sebastian Braƒski – Folklor Podhala w twórczoÊci J. Kleczyƒskiego, I.J. Paderewskiego
i K. Szymanowskiego. Trzy podejÊcia do tradycji. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
Mieczys∏aw Muszyƒski – Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Polesie” z W∏odawy – repertuar i formy dzia∏alnoÊci.
Promotor: dr hab. Józefa Dadak-Kozicka
Caroline Marbot – Marc-Antoine Charpentier Acteon. Promotor: dr Ewa Obniska
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Paulina Po∏awska – Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi i jego znaczenie
dla polskiej kultury muzycznej. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
Jan Szuster – Cantiones Sacrae II (1591) Williama Byrda jako muzyczna medytacja duchowa.
Promotor: dr hab. Stanis∏aw Dàbek

+
+

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Stefano Bartolomei – Tradycje muzyczne na Sycylii. Historia badaƒ, przeglàd gatunków
i uwarunkowaƒ spo∏ecznych. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
Katarzyna åwikilewicz – Wp∏yw fonografii na rozwój muzyki jazzowej.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej MiÊkiewicz
Bartosz Dàbrowski – Poczàtki i specyfika ruchu punk w polskiej muzyce rockowej (lata 1979–1989).
Promotor: prof. dr hab. Anna Gruszczyƒska-Zió∏kowska
Piotr Dorosz – Sygna∏y wojskowe i hejna∏y miejskie jako zagadnienie muzyczne.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
Ewa Gogulska – „Ruch Muzyczny” Józefa Sikorskiego w latach 1857–1861.
Promotor: prof. dr hab. Alina ˚órawska-Witkowska
Jacek Jarczyƒski – MuzycznoÊç w twórczoÊci prozatorskiej i poetyckiej Krzysztofa Lipki w Êwietle
polskich typologii zwiàzków muzyczno-literackich. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
Paulina Klebba – Fortepian preparowany i totalny na wybranych przyk∏adach z twórczoÊci
muzycznej XX wieku. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
Marta Kramicz – Postaç „pesindhen” w kulturze muzycznej Jawy Ârodkowej do koƒca XX wieku.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
Oskar Antoni Masternak – Piotr Rytel jako krytyk muzyczny (wybrane zagadnienia).
Promotor: prof. dr hab. Alina ˚órawska-Witkowska
¸ukasz Pura – Trzeci nurt w polskiej muzyce jazzowej na przyk∏adach wybranych utworów Leszka
Ku∏akowskiego, Jaros∏awa Âmietany i W∏odzimierza Pawlika. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
Katarzyna Anna Rola – MyÊl muzyczno-estetyczna Zofii Lissy w okresie mi´dzywojennym.
Zarys problematyki. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
Ma∏gorzata Szarek – Wokalistyka jazzowa w Polsce. Historia asymilacji i style indywidualne.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
Anna Wróbel – WiolonczeliÊci polscy I po∏owy XX wieku. Sylwetki wybranych artystów.
Promotor: prof. dr hab. Alina ˚órawska-Witkowska

+
+

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ¸ÓDZKIEGO

Marcin Baraniak – Muzyczne programy komputerowe i ich wp∏yw na rozwój postaw twórczych
dzieci uzdolnionych. Promotor: dr Anna Pika∏a
Natalia Bednarska – Muzyka m∏odzie˝owa jako przejaw buntu i solidarnoÊci m∏odzie˝y.
Promotor: dr Anna Pika∏a
Agnieszka Figas – Wp∏yw terapii przez muzyk´ na stres m∏odzie˝y uczàcej si´ w liceum.
Promotor: prof. dr hab. Miros∏awa Zalewska-Pawlak
Anna Hanczak – Znaczenie muzyki w filmie animowanym dla dzieci. Promotor: dr Anna Pika∏a
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Agata Hycak – Rola idoli muzyki popularnej w kszta∏towaniu zainteresowaƒ muzycznych
oraz elementów stylu ˝ycia m∏odzie˝y w wieku 13–16 lat.
Promotor: prof. dr hab. Miros∏awa Zalewska-Pawlak
Ma∏gorzata Jedrzejczak-Prokop – Plàs zuchowy i piosenka w nauczaniu dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Promotor: dr Anna Pika∏a
Barbara Kasprzyk – Terapeutyczna i wychowawcza funkcja zaj´ç muzyczno-ruchowych
dla m∏odzie˝y – projekt warsztatów. Promotor: prof. dr hab. Miros∏awa Zalewska-Pawlak
Paulina K´dziora – Specyfika zaj´ç muzyczno-ruchowych i ich rola w rozwoju emocjonalnym dzieci
w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Anna Pika∏a
Wioleta Âcibiorek – M∏odzie˝ w sytuacji kontaktu z muzykà. Promotor: dr Anna Pika∏a
Tomasz Zajàc – Dzia∏alnoÊç artystyczna i wychowawcza szkó∏ muzycznych na terenie miasta
Skierniewice. Promotor: prof. dr hab. Miros∏awa Zalewska-Pawlak

+
KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

+
Magdalena Baczyƒska – Muzyka filmowa Gorana Bregovicia a tradycyjna muzyka ba∏kaƒska.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Jakub BanaÊ – Inspiracje religijne i odwo∏ania do tradycji w twórczoÊci Wojciecha Kilara
na przyk∏adzie wybranych kompozycji. Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska
Izabela Bukowska – Eugeniusz Morawski i jego poematy symfoniczne wed∏ug Edgara Allana Poego.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Helman
Bartosz Czamaƒski – Zbigniew Guzowski – ˝ycie i twórczoÊç.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska
Sylwia åwik∏a – Ba∏kaƒski turbo-folk. Próba analizy kulturowej.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Pawe∏ Fràtczak – Dokumentacja i recepcja dzie∏ Richarda Wagnera na scenie operowej w Poznaniu.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska
Joanna Gaul – Sposoby organizacji czasowej w operze Victora Ullmanna Der Kaiser von Atlantis.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
Ewelina Grygier – Drewniany flet poprzeczny w polskiej muzyce ludowej – tradycja i zmiana.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Arkadiusz Klemczak – 75 lat dzia∏alnoÊci chóru pod wezwaniem Êw. Franciszka z Asy˝u w parafii
Êw. Floriana w Wirach ko∏o Poznania (1936–2011). Promotor: prof. dr hab. Magdalena Dziadek
Patryk Lichota – Tradycje ha∏asu w sztuce dêwi´ku. Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Joanna Maciaszczyk – Gra z mitem a warstwa symboliczna opery Ariadna i Sinobrody Paula Dukasa.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
Maksymilian Milczarek – Orkiestry d´te w Polsce na przyk∏adzie m∏odzie˝owego zespo∏u ZHP OSP
w Uniejowie w województwie ∏ódzkim. Promotor: prof. dr hab. Bo˝ena Muszkalska
Tomasz MyÊliƒski – Rock progresywny – charakterystyka stylu na przyk∏adzie wybranej twórczoÊci
brytyjskich i polskich zespo∏ów. Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Marta Natoniewska-Burns – Wspó∏czesna oralna tradycja Êpiewów wielkopostnych w Bielinach
Opoczyƒskich. Mi´dzy wersami Êpiewnikowymi a ˝ywà praktykà.
Promotor: prof. dr hab. Jan St´szewski
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Aleksandra Pszczo∏a – Charakterystyka religijnej muzyki i taƒców wykonanych z okazji Dnia
Âwi´tej Teresy w prowincji Hwange w Zimbabwe. Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Paulina Rogowska – Koncerty fortepianowe Siergieja Rachmaninowa – technika – forma – styl.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska
Anna Staƒczyk – Thomas Morley jako wydawca i twórca muzyki.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Wieczorek
Anna Wa∏kowska – Tarantyzm apulijski – zjawisko i jego przeobra˝enia.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Maria Wàsik – Nawiàzania do muzyki klasycznej w koncepcjach twórców muzyki elektronicznej –
aran˝acje – inspiracje – dekontekstualizacje. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
Anna Wereszczyƒska – Robert le Diable Giacomo Meyerbeera jako wzorzec grand opéra.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
Hanna Barbara Winiszewska – Mi´dzy opera seria a opera buffa. Gatunek dramma giocoso wobec
estetyki w∏oskiej opery klasycznej. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
Magdalena WiÊniewska – Mi´dzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego –
koncepcja programowa. Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska
Justyna W∏odkowska – Aspekty badawcze Ballad Fryderyka Chopina – przeglàd wybranej
literatury przedmiotu. Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska
Jerzy Fryderyk Wojciechowski – Pawe∏ Kochaƒski – Karol Szymanowski: wspó∏praca artystyczna.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Jasiƒska

+
+

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROC¸AWSKIEGO

Marcin Ku˝dowicz – Muzyka popularna jako twór technologiczny.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
Wioleta Muras – Koncerty fortepianowe Tadeusza Bairda, Kazimierza Serockiego, Jana Krenza.
Analiza porównawcza. Promotor: prof. Maciej Go∏àb
Micha∏ Pieczka – Requiem i Officium defunctorum Jana Dismasa Zelenki (1679–1745) na Êmierç
Augusta II Mocnego jako przyk∏ad póênobarokowej muzyki ˝a∏obnej.
Promotor: prof. dr hab. Remigiusz PoÊpiech
Agata P∏ocka – Recepcja muzyki flamenco w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Bo˝ena Muszkalska

+
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
WYDZIA¸ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI
KOÂCIELNEJ, RYTMIKI I TA¡CA

+
[specjalnoÊç: Dyrygentura chóralna]
Katarzyna Borowska – Analiza wykonawcza twórczoÊci chóralnej Paw∏a ¸ukaszewskiego – katalog
utworów na chór mieszany a cappella. Promotor: prof. Ewa Marchwicka
Mateusz Dobrowolski – Warszawski Chór Ch∏opi´cy i M´ski w XX-lecie dzia∏alnoÊci.
Promotor: prof. Krzysztof Kusiel-Moroz
Anna Dzier˝ykraj-Stokalska – Problemy wykonawcze wybranych partii chóralnych w musicalu
Król Lew. Promotor: dr Wanda Tchórzewska-Kapa∏a
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Aleksandra Fio∏ek-Matuszewska – J´zyk melodyczny, harmoniczny oraz forma muzyki filmowej
wybranych polskich kompozytorów. Promotor: dr Krzysztof Heering
Katarzyna Gajewska – Analiza wykonawcza wybranych utworów Arvo Pärta z punktu widzenia
dyrygenta chóru. Promotor: prof. Ewa Marchwicka
Teresa Gr´ziak – Wybrane aspekty twórczoÊci Philippe’a Herreweghe.
Promotor: ks. prof. Kazimierz Szymonik
Aneta Kabsa – 15 Wielkanocnych Festiwali Ludwiga van Beethovena. Promotor: doc. Ewa Wilczyƒska
Kalina Marsza∏ek-Dworzyƒska – Polska literatura chóralna dla dzieci ostatniego 25-lecia.
Wybrane przyk∏ady. Promotor: prof. Mieczys∏awa Demska-Tr´bacz
Magdalena Przybysz – Problem nieznajomoÊci i niezrozumienia muzyki powa˝nej na tle ogólnych
kontaktów z muzykà m∏odzie˝y licealnej. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz
Katarzyna Ros∏on – Polskie podr´czniki do kszta∏cenia s∏uchu przeznaczone dla uczniów klas
i szkó∏ muzycznych I stopnia wydane w latach 2000–2009. Promotor: doc. Ewa Wilczyƒska
Ilina Sawicka – Próba ukazania specyficznych cech twórczoÊci chóralnej hiszpaƒskiego wspó∏czesnego kompozytora Juana Alfonso Garcii na podstawie wybranych utworów. Partytura
a wykonanie. Promotor: prof. Ewa Marchwicka
Ewa Stradomska – Zastosowanie piosenek dla dzieci Mariana Sawy we wczesnej edukacji
muzycznej. Promotor: dr Magdalena St´pieƒ
Marta Sulewska – Credo w twórczoÊci wokalno-instrumentalnej Josepha Haydna, Wolfganga
Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena. Promotor: prof. Ryszard Zimak
Ewa Szpotakowska – TwórczoÊç chóralna Veljo Tormisa – zagadnienia wykonawcze wybranych
utworów. Promotor: dr S∏awek A. Wróblewski
Barbara Wàsiewicz – Chór „Laudate Dominum”. Struktura, rozwój i dzia∏alnoÊç.
Promotor: dr Krzysztof Heering

+
[specjalnoÊç: Muzyka koÊcielna]
Pawe∏ Cichoƒski – „Harfiarz” pod redakcjà Stefana Surzyƒskiego. Analiza wybranych pieÊni.
Promotor: ks. prof. Kazimierz Szymonik
Iryna Hurnevich – Âpiewy adwentowe w wybranych polskich Êpiewnikach posoborowych. Studium
liturgiczno-muzykologiczne. Promotor: dr Jaros∏aw Wróblewski
Pawe∏ RyÊ – Tradycje muzyczne miasta Konina – zarys artystycznego wizerunku miasta u progu
XXI wieku. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz

+
[specjalnoÊç: Pedagogika baletowa]
Anna Adamczyk – Postaç matki w wybranych dzie∏ach choreograficznych.
Promotor: dr Aleksandra Dziurosz
Beata Bro˝ek-Grabarczyk – Studia z zakresu pedagogiki baletowej na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w opinii absolwentów. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz
Jerzy G´sikowski – Edyta Was∏owska – kariera artystki baletu na tle przemian ustrojowych.
Promotor: dr Zofia Rudnicka
Adam Grabarczyk – Bogdan Jankowski – tancerz i pedagog. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
Dominika Koj – Taniec cz∏owieka szlachetnie urodzonego w uj´ciu Thoinot Arbeau i Fabritio
Caroso. Na podstawie traktatów Orchésographie i Nobilit∫ di Dame.
Promotor: prof. Mieczys∏awa Demska-Tr´bacz
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Monika Maciejewska-Potockas – Dobros∏awa Gutek-Woêniak – portret artystyczny.
Promotor: dr Zofia Rudnicka
Dorota Mentrak – Choreoterapia, czyli uzdrowicielska moc taƒca. Promotor: dr Zofia Rudnicka
Krzysztof Pabjaƒczyk – „Jak mnie zaÊwiecisz, kiedy ci zgasn´…” – monografia artystyczna
Czes∏awa Bilskiego. Promotor: dr Zofia Rudnicka
Aleksandra Piotrowska – Balet Opery Âlàskiej w Bytomiu w latach 1978–2011.
Promotor: prof. Mieczys∏awa Demska-Tr´bacz
Agnieszka Rutkowska – Motyw taƒca w polskiej sztuce XIX i XX wieku na wybranych przyk∏adach.
Promotor: prof. Mieczys∏awa Demska-Tr´bacz
Monika Szymurska-Prokop – Zespó∏ baletowy Teatru Wielkiego w ¸odzi w pierwszej dekadzie
XXI wieku. Promotor: prof. Mieczys∏awa Demska-Tr´bacz
Alicja Z∏och – Taniec na dworze Ludwika XIV. Promotor: dr Beata Ksià˝kiewicz

+
[specjalnoÊç – Rytmika]
Karolina Amirian – TwórczoÊç. Ekspresja. Improwizacja. Rola twórczoÊci w edukacji muzycznej
ze szczególnym uwzgl´dnieniem improwizacji. Promotor: dr Alicja Gronau-Osiƒska
Agata Hawryluk – Wychowawczy i artystyczny aspekt poranków muzycznych zorganizowanych
przez Zespó∏ Szkó∏ Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie.
Promotor: dr Magdalena St´pieƒ
Anna Maria Huszcza – ¸àczenie sztuk jako charakterystyczna tendencja wspó∏czesnego wychowania
estetycznego. Promotor: dr Alicja Gronau-Osiƒska
Katarzyna Puka∏a – Kszta∏cenie muzyczne w przedszkolu prowadzone metodà Marii Montessori
a kszta∏cenie muzyczne w przedszkolu konwencjonalnym. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz
Anita Romanowska – Problemy dydaktyczne i wychowawcze w szkole muzycznej I stopnia w opinii
nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz
Agnieszka Sa∏aciƒska – Rytmika dla ∏y˝wiarzy figurowych w Polsce. Propozycja programu zaj´ç
o charakterze warsztatów dla zawodników ró˝nych grup wiekowych.
Promotor: dr Aleksandra Dziurosz
Katarzyna Waszkiewicz – Muzyka towarzyszàca ró˝nym formom twórczoÊci skierowanej do dzieci.
Promotor: dr Ma∏gorzata Waszak

+
+

WYDZIA¸ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI

[specjalnoÊç: Teoria muzyki]
Justyna Banaszkiewicz – Henri Dutilleux jako uniwersalny kompozytor czasów wspó∏czesnych –
na podstawie ˝ycia, twórczoÊci i analizy II Symfonii. Promotor: prof. Krzysztof Baculewski
Magdalena Kowalczyk – Organizacja materia∏u dêwi´kowego w utworach wokalno-instrumentalnych
polskich melodystów na przyk∏adzie Jaros∏awa Kukulskiego i Seweryna Krajewskiego.
Promotor: dr Krzysztof Heering
Daniel Ludkiewicz – Apolinary Szeluto, kompozytor i felietonista.
Promotor: prof. Walentyna W´grzyn-Klisowska
Krzysztof Targoƒski – Dwie nieznane symfonie Jana Engela (?–1788), warszawskiego kapelmistrza.
Promotor: prof. Stanis∏aw Dàbek
Dorota WiÊniowska – Dzia∏alnoÊç kompozytorska i publicystyczna Micha∏a Kondrackiego.
Promotor: prof. Walentyna W´grzyn-Klisowska
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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
WYDZIA¸ INSTRUMENTALNO - PEDAGOGICZNY W BIA¸YMSTOKU

+
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Monika Garczyƒska – Problemy wykonawcze w partiach chóralnych w operze Flis Stanis∏awa
Moniuszki. Promotor: dr hab. Wioletta Mi∏kowska
Anna Karwowska – Wp∏yw interpretacji ruchowych na rozwój wyobraêni muzycznej dzieci w wieku
przedszkolnym. Promotor: st.wyk∏. Renata Paciukiewicz
Jan Krutul – Problemy wykonawcze w wybranych utworach Krzysztofa Pendereckiego na chór
a cappella. Promotor: prof. Bo˝ena Violetta Bielecka
Agnieszka Leonkiewicz – TwórczoÊç kompozytorów szko∏y moskiewskiej prze∏omu XIX/XX wieku
jako nowy nurt w historii muzyki cerkiewnej. Promotor: prof. Bo˝enna Sawicka
Katarzyna ¸ukaszewicz – Autorskie opracowania na chór mieszany i fortepian wybranych pieÊni
ze Âpiewnika domowego Stanis∏awa Moniuszki. Promotor: dr Weronika Ratusiƒska-Zamuszko
¸ukasz Sienkiewicz – Stanis∏aw Moniuszko jako organista i twórca muzyki organowej.
Promotor: dr Tomasz Baranowski
Tomasz Trojanowski – Ró˝ne formy umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuƒczo-Wychowawczej „Dwójka” im. dr Ireny
Bia∏ówny w Bia∏ymstoku. Promotor: st. wyk∏. Ligia Hnidec
Damian Zalewski – Wykorzystanie podstaw klasycznej techniki wokalnej w Êpiewie rozrywkowym
w Êwietle wybranej literatury. Promotor: dr Ewa Rafa∏ko

+
+

WYDZIA¸ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja muzyczna
Magdalena Jadwiga Daukszewicz – Specyfika pracy chóru operowego na przyk∏adzie Chóru
Opery Nova w Bydgoszczy oraz Chóru Opery na Zamku w Szczecinie.
Promotor: dr Ewa Filipowicz-Kosiƒska
Marta Elimer – Percepcja muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta przez m∏odzie˝ gimnazjalnà
w szko∏ach ogólnokszta∏càcych a w szko∏ach muzycznych, w oparciu o wybrane przyk∏ady.
Ró˝nice. Promotor: prof. Ryszard Handke
Miko∏aj Ostolski – Autonomia marsza wojskowego. Doskona∏oÊç formy i stylu marszowego
w dziejach muzyki. Promotor: pp∏k dr Pawe∏ Lewandowski
Aleksandra PiÊko – Prawid∏owoÊç emisji g∏osu wynikajàca z czynników wp∏ywajàcych na jego rozwój.
Promotor: dr Barbara Halec
Agnieszka Magdalena Szczerbiƒska – èród∏a problemów z kszta∏ceniem s∏uchu uczniów
VI klas podstawowej szko∏y muzycznej. Promotor: dr Iwona Tomaszewska
Grzegorz Zió∏kowski – Czynniki warunkujàce wysokà pozycj´ na rynku muzyki popularnej
w oparciu o karier´ zespo∏u Queen. Promotor: prof. Ryszard Handke

+
+
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[kolejnoÊç alfabetyczna]

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY
Wydzia∏ dyrygentury, jazzu i edukacji muzycznej
Monika Brewczak – Znaczenie doboru repertuaru dla rozwoju artystycznego chóru na przyk∏adzie
Zespo∏u Wokalnego Soul. Promotor: prof. El˝bieta Wtorkowska
Izabela Tomaszewska – Chopin w muzyce chóralnej. Problematyka wykonawcza i interpretacyjna.
Promotor: prof. El˝bieta Wtorkowska

+
AKADEMIAMUZYCZNA IM. GRA˚YNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ¸ODZI
Wydzia∏ kompozycji, teorii muzyki, rytmiki i edukacji artystycznej
Magdalena Owczarek – Emocje w muzyce i interpretacji muzyki ruchem na przyk∏adzie wybranych
utworów. Promotor: prof. Barbara Gruberne-Bernacka
Wydzia∏ wokalno-aktorski
Patrycja Krzeszowska-Kubit – Wybór liryki wokalnej Karola Mroszczyka – szczególna rola poezji
stanowiàcej êród∏o inspiracji kompozytora. Promotor: prof. Gra˝yna Krajewska-Ambroziak

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPI¡SKIEGO WE WROC¸AWIU
Wydzia∏ kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki i muzykoterapii
Alina B∏oƒska – J´zyk kompozytorski a inspiracja w utworze Âwiat∏oÊç w ciemnoÊci.
Promotor: prof. dr hab. Krystian Kie∏b
Dobromi∏a Diana Jaskot – Adaptacja spektralnych i mikrochordalnych zjawisk akustycznych oraz
procesów cyfrowej analizy i transformacji dêwi´ku w muzyce instrumentalnej na przyk∏adzie
Echeverii na wielkà orkiestr´ symfonicznà. Promotor: prof. dr hab. Krystian Kie∏b
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Wydzia∏ instrumentalny
Tomasz G∏uchowski – Muzyka organowa Jana Pieterszoona Sweelincka – muzealny relikt czy
niewyczerpane êród∏o inspiracji dla organisty XXI wieku. Promotor: prof. Magdalena Czajka
Waldemar Gromolak – Prawid∏owe opanowanie gitarowych technik apoyando oraz tirando kluczem
do swobodnego wyra˝ania myÊli muzycznych. Promotor: prof. Piotr Zaleski
Wydzia∏ edukacji muzycznej
Aleksandra Maciejczyk – Kszta∏cenie g∏osu w Êpiewie zespo∏owym na przyk∏adzie wybranej
literatury muzyki sakralnej. Promotor: prof. Miros∏awa Knapik

+
+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANIS¸AWA MONIUSZKI W GDA¡SKU
Wydzia∏ instrumentalny
Tomasz Glanc – Sztuka improwizacji organowej na przyk∏adzie wybranych kompozycji J.S. Bacha,
L. Vierne’a i M. Regera, ze szczególnym uwzgl´dnieniem elementów jazzu.
Promotor: prof. Roman Perucki
Maciej Grzywacz – Klasyczna technika gitarowa na gruncie muzyki jazzowej, na podstawie
artystycznej realizacji zawartej na p∏ycie pt. Do dziesi´ciu. Promotor: prof. Roman Perucki
Witold Kawalec – Wirtuozeria w muzyce fortepianowej w I po∏owie XX wieku na przyk∏adzie
wybranych utworów Claude’a Debussy’ego i Sergiusza Prokofiewa.
Promotor: prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska
Robert Kwiatkowski – Rola skrzypiec w ró˝nych formacjach gry zespo∏owej.
Promotor: prof. Maciej Sobczak
Anna Mikolon – J´zyk muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi
na przyk∏adzie II Sonaty fortepianowej h-moll op. 61 (1942), II Tria fortepianowego e-moll
op. 67 (1944), cyklu pieÊni Z ˝ydowskiej poezji ludowej op. 79 (1949).
Promotor: prof. Anna Prabucka-Firlej
Alina Mleczko – Zagadnienia twórcze w sonatach saksofonowych Paula Hindemitha, Paula
Crestona, Phila Woodsa, Takashi Yoshimatsu i ich znaczenie dla rozwoju wspó∏czesnej
saksofonowej sztuki wykonawczej. Promotor: prof. Jerzy Màdrawski
Karolina Piàtkowska-Nowicka – Renesans formy kwartetu smyczkowego w twórczoÊci wspó∏czesnych kompozytorów gdaƒskich na tle wybranych dzie∏ tego gatunku, powsta∏ych
na prze∏omie XX i XXI wieku w Polsce, Holandii i Japonii.
Promotor: prof. Ma∏gorzata Skorupa-Glinianowicz
Grzegorz Wieczorek – Tradycje narodowe w muzyce klarnetowej kompozytorów w´gierskich
XX wieku. Promotor: prof. Bogdan Ocieszak
Wydzia∏ Wokalno-Aktorski
Katarzyna Dondalska – Stratosferyczne przestrzenie g∏osu sopranu koloraturowego.
Promotor: prof. Piotr Kusiewicz
Liliana Górska – Problematyka wykonawcza w kameralistyce wokalno-instrumentalnej wspó∏czesnych polskich kompozytorów drugiej po∏owy dwudziestego wieku na przyk∏adzie wybranych
utworów na mezzosopran i zespó∏ instrumentalny. Promotor: prof. Agnieszka Monasterska
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
Wydzia∏ Instrumentalny
[dyscyplina artystyczna: Instrumentalistyka]
Danuta Augustyn – Erwin Schulhoff. Tragedia twórcy w nieludzkich czasach.
Promotor: prof. Mieczys∏aw Szlezer
Justyna Duda-Krane – Zagadnienia interpretacyjne w wybranych utworach kameralnych
Krzysztofa Pendereckiego wobec roli zapisu, faktury i kszta∏towania brzmienia.
Promotor: prof. Zdzis∏aw ¸apiƒski
Agata Górska-Ko∏odziejska (przewód wszcz´ty w Akademii Muzycznej w ¸odzi) – Styl brillant
we wczesnoromantycznej muzyce polskiej. Promotor: prof. Maria Korecka-Soszkowska
Wojciech Kamionka – Mo˝liwoÊci sonorystyczne waltorni a techniki wykonawcze w wybranych
utworach solowych i kameralnych Messiaena, Kirchnera, Ligetiego, Dukas, Wojtala.
Promotor: prof. Marek Mleczko
Tomasz Kudyk – Rola lidera – kompozytora w kszta∏towaniu stylistyki i brzmienia klasycznego
kwintetu jazzowego. W oparciu o twórczoÊç wybitnych tr´baczy XX wieku i w∏asne doÊwiadczenia w prowadzeniu zespo∏u. Promotor: prof. Jan Pilch
Pawe∏ KwaÊny – WielokulturowoÊç Ameryki ¸aciƒskiej jako êród∏o inspiracji w twórczoÊci
gitarowej Hectora Villi-Lobosa, Alberto Ginastery, Manuela Marii Ponce’a i Augustina Barriosa.
Promotor: prof. Janusz Sochacki
Piotr Lato – Sonata klarnetowa w twórczoÊci kompozytorów angielskich XX w. na przyk∏adzie sonat
Ch.V. Stanforda, A. Baxa, H. Howellsa i R.R. Benetta. Promotor: prof. Andrzej Godek
Maciej Lulek – Arcydzie∏a wiolinistyki – Partita d-moll na skrzypce solo J.S. Bacha BWV 1004
i Partita na skrzypce i fortepian W. Lutos∏awskiego. Poszukiwanie podobieƒstw i ró˝nic
z perspektywy wspó∏czesnego wykonawcy. Promotor: prof. Teresa G∏àbówna
Agnieszka Przybylska (przewód wszcz´ty w Akademii Muzycznej w ¸odzi) – Kameralistyka
fortepianowa Samuela Barbera. Promotor: prof. Bogus∏aw Pika∏a
Marian Sobula – Études d’execution transcendante Franciszka Liszta jako kompendium
romantycznej sztuki pianistycznej. Od idei po arcydzie∏o. Promotor: prof. Andrzej Pikul
Joanna Strzelecka – Fanny Hensel – Das Jahr. Muzyczny pami´tnik kompozytorki.
Promotor: prof. Andrzej Pikul
Piotr Wyle˝o∏ – Koncepcja tria jazzowego w aspekcie roli fortepianu w kszta∏towaniu improwizacji
i aran˝owaniu utworów zawartych na autorskiej p∏ycie pod tytu∏em Children’s Episode.
Promotor: prof. Jan Pilch

+
Wydzia∏ TwórczoÊci, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
[dyscyplina artystyczna: Dyrygentura]
Monika Bažikova – TwórczoÊç chóralna kompozytorów s∏owackich XX i XXI wieku.
Promotor: prof. Jerzy Kurcz
Bogus∏aw Jan Bemben – Koncepcja interpretacyjna Odwiecznych pieÊni op. 10 Mieczys∏awa
Kar∏owicza w zestawieniu z istniejàcà tradycjà wykonawczà.
Promotor: dr Miros∏aw Jacek B∏aszczyk
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S∏awomir Bronk – Kaszubska muzyka ludowa i jej obecnoÊç w twórczoÊci kompozytorów polskich
II po∏owy XX i poczàtku XXI wieku na przyk∏adzie wybranych utworów.
Promotor: prof. Janusz Przybylski
Joanna Nowicka – Wspó∏praca dyrygenta z kompozytorem na przyk∏adzie wykonania wybranych
utworów Henryka Jana Botora. Promotor: dr Warcis∏aw Kunc
Piotr Su∏kowski – Problematyka wykonawcza w recytatywach oper Napój mi∏osny i Don Pasquale
G. Donizettiego w perspektywie pracy dyrygenta z wokalistami. Promotor: dr Jacek Mentel
[dyscyplina artystyczna: Kompozycja i teoria muzyki; specjalnoÊç: Kompozycja]
Henryk Jan Botor – Inspiracja naturà w Koncercie na fortepian i orkiestr´ „PieÊni wód”.
Promotor: dr Wojciech Wid∏ak
Karol Nepelski – Elementy kultur pierwotnych w muzyce wspó∏czesnego Zachodu na przyk∏adzie
mojej Neurosymfonii. Promotor: prof. Krzysztof Penderecki

+
+
INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
Christian Bährens (Niemcy) – Problematyka wykonawcza Utrecht Te Deum Georga Fridricha
Händla w aspekcie budowy formalnej i interpretacji treÊci utworu.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Mendlik

+
INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMI¡SKO - MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
Jacek Kraszewski – Requiem Gabriela Faure – problemy wykonawcze w pracy ze studentami
Akademii Sztuki w Szczecinie. Promotor: prof. Czes∏aw Grabowski
Tadeusz Mazurek – Dziesi´ç taƒców polskich i Gry weneckie Witolda Lutos∏awskiego w aspekcie
sztuki wykonawczej. Promotor: prof. Marcin Wawruk

+
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNA¸A STEFANA
WYSZY¡SKIEGO
Ks. Zbigniew St´pniak – Studium repertuaru wybranych polskich chórów akademickich
w dwudziestoleciu 1980–2000. Promotor: dr hab. Stanis∏aw Dàbek

+
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Aneta Markuszewska – Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699–1714).
Promotor: prof. Alina ˚órawska-Witkowska
Sylwia Zabiegliƒska – Schönberg i Kandinsky – wzajemne zwiàzki postaw estetycznych i Êrodków
wyrazu. Promotor: prof. Zbigniew Skowron
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KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
Miko∏aj Rykowski – Harmoniemusik – spo∏eczny i artystyczny fenomen kultury muzycznej Europy
Êrodkowej w XVIII i pierwszej po∏owie XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
Ewa Schreiber – Wyobraênia metaforyczna i jej przejawy we wspó∏czesnej myÊli o muzyce
i twórczoÊci kompozytorskiej. Koncepcje Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera
i Gerarda Griseya. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

+
+
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
Ma∏gorzata Bornowska – Wybrane zagadnienia z zakresu interpretacji dzie∏ wokalno-instrumentalnych na przyk∏adzie Quatre motets pour un temps de penitence Francisa Poulenca oraz
Requiem C-dur Charlesa Gounoda. Promotor: prof. dr hab. Warcis∏aw Kunc
Sylwia Fabiaƒczyk-Makuch – Marynistyka w literaturze chóralnej w twórczoÊci kompozytorów
XX i XXI w. Promotor: prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapa∏a
Maria GabryÊ – Analiza i interpretacja wybranych utworów fortepianowych W.A. Mozarta w Êwietle
retoryki jego oper. Promotor: prof. El˝bieta Tarnawska
Agata Góreczna-Jakubczak – Chóralne utwory liturgiczne ks. Antoniego Chlondowskiego.
Wybrane zagadnienia wykonawcze. Promotor: prof. dr. Maria Wacholc
Pawe∏ Gusnar – Realizacja elementów muzyki jazzowej w literaturze saksofonowej na przyk∏adzie
trzech sonat na saksofon i fortepian – Phila Woodsa, Billa Dobbinsa i Ramona Rickera.
Promotor: prof. Zbigniew P∏u˝ek
Iwona Hossa-Derewecka – Archetypiczny obraz kobiety w ˝yciu i twórczoÊci Karola
Szymanowskiego – analiza porównawcza wybranych partii sopranowych pog∏´biona w∏asnym
doÊwiadczeniem wykonawczym. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
Izabela K∏osiƒska – G∏os ludzki w kompozycjach sakralnych Wojciecha Kilara na przyk∏adzie
Magnificat. Promotor: prof. Jerzy Knetig
Grzegorz Piotr Ko∏odziej – Ró˝norodnoÊç charakterologiczna postaci Figara, Papagena,
Don Giovanniego kreowanych przez g∏os barytonowy w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta
w oparciu o zarejestrowane wykonania sceniczne omawianych partii w operach Wesele Figara,
W krainie czarodziejskiego fletu, Don Giovanni.
Promotor: prof. dr hab. Ewa I˝ykowska-K∏osiewicz
Agnieszka Koz∏o – Ewolucja formy sonatowej w polskiej muzyce kameralnej na wiolonczele
i fortepian na przyk∏adzie sonat Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego i Witolda Szalonka.
Promotor: prof. Andrzej Bauer
Bogus∏aw Kr´gielewski – Rytm i jego realizacja w koncercie Mazowsza w oparciu o Nauk´ o rytmie
muzycznym Witolda Rudziƒskiego. Promotor: prof. Ryszard Dudek
Anna Moniuszko – Barokowe dzie∏o operowe w aspekcie wspó∏czesnej praktyki wykonawczej
na przyk∏adzie Dydony i Eneasza Henry’ego Purcella. Promotor: dr hab. Wioletta Mi∏kowska
Aldona Nawrocka-Woêniak – Dyspozycja elementów muzycznych a proces kszta∏towania formy
w Sinfonii contertante per tromba ed orchestra. Promotor: prof. Marian Borkowski
Agnieszka Przemyk-Bry∏a – Sonata w twórczoÊci Siergieja Rachmaninowa.
Promotor: prof. Alicja Paleta-Bugaj
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Jolanta Quattrini – Zagadnienia interpretacji wybranych partii sopranowych w operach w∏oskich
opera seria okresu póênego klasycznego i romantyzmu. Promotor: prof. Kazimierz Pustelak
Jacek Rogala – Wspó∏praca dyrygenta z kompozytorem, solistà i re˝yserem dêwi´ku podczas
realizacji nagraƒ wybranych utworów cyklu p∏ytowego „Album Polski”.
Promotor: prof. Marek Pijarowski
Beata Szebesczyk – Inspiracja polskà muzykà ludowà w twórczoÊci kompozytorów wspó∏czesnych
na przyk∏adzie PieÊni zielonych Tadeusza Szeligowskiego, Piosenek ludowych Edwarda Pa∏∏asza
oraz Siedmiu pieÊni kurpiowskich Stanis∏awa Moryto.
Promotor: prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Ma∏gorzata Trzaskalik-Wyrwa – Kompromis – koniecznoÊç czy wygoda? Próba zdefiniowania
granic kompromisu w wykonawstwie muzyki organowej na przyk∏adzie twórczoÊci organowej
i kameralnej Jozefa Gabriela Rheinbergera. Promotor: prof. Magdalena Czajka

+
+
+
+
+

+
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+
[kolejnoÊç alfabetyczna]

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY
Teoria muzyki
Micha∏ Zieliƒski – Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej (wyd. Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2010)

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRA˚YNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ¸ODZI
Wydzia∏ wokalno-aktorski
Izabela Je˝owska – Stylistyka wykonawcza liryki wokalnej George’a Gershwina w oparciu o styl
gershwinowski oraz jej egzemplifikacja w wybranych pieÊniach
Monika Fedyk-Klimaszewska – Klasyka i nowoczesnoÊç w liryce wokalnej Benjamina Brittena
(wyd. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdaƒsku, Gdaƒsk 2010)

+
AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANIS¸AWA MONIUSZKI W GDA¡SKU
Wydzia∏ Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Honorata Cybula – Ekspresja muzyczna w Kantacie maryjnej Józefa Âwidra
Monika Wilkiewicz – Repertuar chóralny i jego zastosowanie w procesie nauczania przedmiotu
„dyrygowanie”
Wydzia∏ Instrumentalny
Bogus∏aw Jakubowski – Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczeciƒskich
XIX, XX i XXI wieku
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
Wydzia∏ Instrumentalny
[dyscyplina artystyczna: Instrumentalistyka]
Wac∏aw Golonka – Sigfrid Karg-Elert (1877–1933) w ˝ywiole koloryzmu dêwi´kowego. Elementy
impresjonizmu i symbolizmu w wybranych utworach organowych kompozytora
Robert Kabara – W poszukiwaniu nowego brzmienia. Skrzypce w muzyce kameralnej
Krzysztofa Pendereckiego
Wydzia∏ TwórczoÊci, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
[dyscyplina artystyczna: Kompozycja i teoria muzyki; specjalnoÊç: Kompozycja]
Robert Kurdybacha – Ainulidalë according to the Silmarillion by J.R.R. Tolkien. Wybrane
zagadnienia warsztatu kompozytorskiego
[dyscyplina artystyczna: Kompozycja i teoria muzyki; specjalnoÊç: Teoria muzyki]
Micha∏ Zieliƒski – Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej

+
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLO¡SKIEGO
Aleksandra Patalas – W koÊciele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. ˚ycie, muzyka, teoria
(wyd. Musica Iagellonica, Kraków 2010)

+
INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Iwona Lindstedt – Sonorystyka w twórczoÊci kompozytorów polskich XX wieku
(wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010)

+
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
Jolanta Anna Janucik – Wspó∏czesne a nieznane, autorski katalog cykli pieÊni kompozytorów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jako inspiracja w rozwiàzywaniu problemów
repertuarowych i dydaktyczno-wychowawczych
Krzysztof Knittel – Mi´dzy rzeczywistoÊcià a kreacjà; pory roku; tanie imitacje /cheap
imitations (2008)
Monika Mielko-Remiszewska – Musica Ecclesiae Nova. Twórcze i odtwórcze aspekty pracy
dyrygenta podczas realizacji wybranych dzie∏ sakralnych Jana Maklakiewicza, Johna Ruttera
i Paw∏a ¸ukaszewskiego
Maria Orzechowska – Zagadnienia artystyczno-wykonawcze utworów skrzypcowych
Zygmunta Noskowskiego
S∏awomir Adam Wróblewski – Koncerty instrumentalne Romualda Twardowskiego. Praca
dyrygenta nad partyturà
Marek ˚wirdowski – Wybrane aspekty stylowego wykonania puzonowych transkrypcji sonat
barokowych w kontekÊcie praktyki wykonawczej epoki oraz XX-wiecznej literatury puzonowej
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Z ˝a∏obnej karty
POLACY ZWIÑZANI Z MUZYKÑ, ZMARLI W 2011 ROKU

+
+
11 stycznia – Jadwiga Paja-Stach (ur. 1949), muzykolog specjalizujàca si´ w muzyce wspó∏czesnej
19 stycznia – Maria Zasadziƒska (ur. 1929), dziennikarka radiowa, ilustratorka muzyczna
23 stycznia – ks. Tadeusz Przybylski (ur. 1927), muzykolog
9 lutego – Andrzej Przybielski (ur. 1944), tr´bacz jazzowy
15 lutego – Karin Stanek (ur. 1946 lub 1943), piosenkarka bigbitowa, wokalistka zespo∏u
Czerwono-Czarni
27 lutego – Danuta Idaszak (ur. 1930), muzykolog, wieloletnia kierowniczka Biblioteki Instytutu
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
3 marca – Irena Kwiatkowska (ur. 1912), aktorka, artystka kabaretowa
3 marca – Bohdan Pociej (ur. 1933), muzykolog i krytyk muzyczny
6 marca – Janusz Polaƒski (ur. 1951), pianista i pedagog muzyczny
11 marca – Maria Zduniak (ur. 1934), historyk muzyki specjalizujàca si´ w historii Êlàskiej
kultury muzycznej
22 marca – Janusz Mulewicz (ur. 1936), aktor, muzyk, kompozytor, popularyzator folkloru
warszawskiego, lider „Orkiestry z Chmielnej”
22 marca – Halina ˚ytkowiak (ur. 1947), wokalistka zespo∏ów Tarpany, Amazonki, Trubadurzy
3 kwietnia – Andrzej Butruk (ur. 1964), aktor, lektor, satyryk i piosenkarz, cz∏onek zespo∏u
„T-raperzy znad Wis∏y”
4 kwietnia – Bronis∏aw Kazimierz Przybylski (ur. 1941), kompozytor i pedagog
16 kwietnia – Henryk Zomerski (ur. 1942), basista i klawiszowiec bigbitowy, wspó∏za∏o˝yciel
Niebiesko-Czarnych, cz∏onek Czerwonych Gitar
29 kwietnia – Alojzy Andrzej ¸uczak (ur. 1930), pisarz, krytyk literacki, dziennikarz,
popularyzator muzyki, twórca M∏odzie˝owego Ruchu Mi∏oÊników Muzyki „Pro Sinfonika”
1 maja – Walter MaÊlankiewicz (ur. 1932), artysta baletowy
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12 maja – Piotr „Stopa” ˚y˝elewicz (ur. 1965), perkusista rockowy, cz∏onek zespo∏ów Armia,
Izrael, Voo Voo i 2Tm2,3
18 maja – W∏adys∏awa „W∏ada” Majewska (ur. 1911), aktorka, piosenkarka i prezenterka radiowa
26 maja – Józef Stolarz (ur. 1929), kontrabasista jazzowy
31 maja – Andrzej Sobczak (ur. 1946), wykonawca kabaretowy i autor tekstów piosenek
1 czerwca – Andrzej Stolarz, gitarzysta
4 czerwca – Tadeusz Urgacz (ur. 1926), poeta i autor tekstów piosenek
13 czerwca – Grzegorz „Onil” Oniszczuk (ur. 1980), raper
27 czerwca – Jan Maciej Zembaty (ur. 1944), poeta, satyryk, scenarzysta, muzyk
29 czerwca – Joanna Bia∏ek (ur. 1957), Êpiewaczka (sopran) i aktorka
8 lipca – Henryk Szwedo (ur. 1931), dyrygent, wieloletni dyrektor i jeden z twórców
¸om˝yƒskiej Orkiestry Kameralnej
23 lipca – Janusz Gniatkowski (ur. 1928), piosenkarz
29 lipca – Zbigniew Rojek (ur. 1954), muzyk, kompozytor, artysta kabaretowy
14 wrzeÊnia – Jerzy Jurek (ur. 1945), akordeonista, pedagog
14 wrzeÊnia – Anna P∏oszaj-Dejmek (ur. 1930), artystka muzyk, autorka opracowaƒ muzycznych
wielu spektakli Teatru Polskiego w Warszawie
15 wrzeÊnia – Regina Smendzianka (ur. 1924), pianistka i pedagog
21 wrzeÊnia – Krzysztof PoÊpiech (ur. 1944), dyrygent, chórmistrz, pedagog
8 paêdziernika – Jerzy Rzewuski (ur. 1948), dziennikarz muzyczny
27 paêdziernika – Bartosz Zjawin (ur. 1983), producent muzyczny, raper
5 listopada – Marek Skolarski (ur. 1939), muzyk, autor tekstów, dziennikarz, wspó∏za∏o˝yciel
zespo∏ów Klan i Vox
7 listopada – Marek Wakarecy (ur. 1954), skrzypek, altowiolista, wieloletni dyrektor Toruƒskiej
Orkiestry Kameralnej, dzia∏acz spo∏eczny i samorzàdowy
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26 listopada – Ireneusz Wójcicki (ur. 1963), piosenkarz, wykonawca i autor szant oraz piosenek
turystycznych, cz∏onek zespo∏ów EKT Gdynia i Na Razie
5 grudnia – Violetta Villas (Czes∏awa Maria Gospodarek, ur. 1938), Êpiewaczka, piosenkarka,
aktorka filmowa, teatralna i rewiowa, kompozytorka, autorka tekstów
6 grudnia – Irena Jezierska (ur. 1930), Êpiewaczka operowa, pedagog
9 grudnia – ks. Karol Mrowiec (ur. 1919), muzykolog, teoretyk muzyki, kompozytor, organista,
teolog, filozof
22 grudnia – Piotr Figiel (ur. 1940), kompozytor, aran˝er, pianista, organista i wokalista
26 grudnia – Janusz Cegie∏∏a (ur. 1926), dziennikarz muzyczny, kompozytor, dyrygent i scenarzysta
filmowy, popularyzator muzyki

+
+
+
+

