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1.4.1. Wersja w języku polskim 

AUTOREFERAT 
dr Ewa Robak 

 
Dyrygent – chórmistrz, pedagog, animator kultury muzycznej, kreator, wizjoner, organizator 

koncertów i wydarzeń kulturalnych w szerokim tego słowa znaczeniu – to terminy, które w pełni określają 
zakres mojej dotychczasowej działalności. Stanowi ona wypadkową wielokierunkowego kształcenia 
muzycznego. 

Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Kielcach w klasie skrzypiec oraz II stopnia 
na kierunku rytmika. Kilka lat szkoły średniej poświęciłam również na uczestnictwo w zespole tańca 
jazzowego „Impuls”, który dał początek Kieleckiemu Teatrowi Tańca – dziś instytucji miejskiej. Moje 
skłonności do ruchu tanecznego sprawiły, że wybór studiów na kierunku rytmika w Akademii Muzycznej 
im. S. Moniuszki w Gdańsku wydał mi się oczywisty. Rozpoczęłam wówczas równolegle pracę w dwóch 
gdańskich przedszkolach, nabywając doświadczenia w pracy z dziećmi. Dzięki temu zdałam sobie sprawę 
z potrzeby samorealizacji w przestrzeni muzycznej, nie tylko pedagogicznej. 

Intensywny udział w życiu muzycznym Trójmiasta jako odbiorca, działalność odkrytej przeze mnie 
Scholi Cantorum Gedanensis, obcowanie z wokalistami z jednej uczelni, m.in. Maciejem Miecznikowskim, 
Joanną Petryką, Pawłem Skałubą, Justyną Steczkowską – poruszającymi się w różnych stylistykach – 
spowodowały moje wieloletnie zainteresowanie emisją głosu. Pojawiła się wówczas myśl poszerzenia 
wiedzy, umiejętności i kompetencji na innym kierunku. Mimo że jestem miłośnikiem ruchu, podjęłam 
decyzję o zmianie i po dwóch latach kształcenia na rytmice przeniosłam się na kierunek wychowania 
muzycznego do Krakowa. Zajęcia w ramach przedmiotów zespoły wokalne czy chór pokazały, że praca 
zespołowa przynosi ogromną przyjemność, a bycie częścią harmonii wyzwala potrzebę smakowania coraz to 
nowych obszarów muzycznych. Nie przestawałam uczestniczyć w różnych formach nauki emisji głosu. 
Jedną z wielkich osobowości pracujących z młodymi adeptami sztuki wokalnej był prof. Christian Elssner, 
przyjeżdżający z Drezna. Kursy, które niejednokrotnie umożliwiały obserwację jego pracy z głosem, były 
bezcenne. 

Dopiero w Krakowie na studiach zaczęłam dostrzegać profesję dyrygenta, chórmistrza jako tę, która 
wymaga świadomości również swojego ciała oraz plastyki ruchu i poniekąd znajdowałam wspólny 
mianownik z dotychczasowym moim kształceniem. Do dziś korzystam z wiedzy zdobytej na kierunku 
rytmika, zarówno w samej technice dyrygowania, jak i w sposobie dochodzenia do rozwiązań problemów 
w pracy nad utworami. Mam tu na myśli np. wypracowanie w praktyce poczucia pulsu w zespołach, radzenie 
sobie w zbiorowości chóralnej z uzupełnieniem ósemkowym, kształcenie umiejętności poruszania się czy 
wykonywania umówionych czynności w określonym rytmie podczas śpiewu. Osobą, która zaszczepiła we 
mnie pasję dyrygowania, był profesor Arkadiusz Basztoń. Wielokrotnie powtarzał, że powinnam iść tą 
drogą. Jako dyrygent symfoniczny wprowadzał poza repertuarem tzw. obowiązkowym literaturę 
instrumentalną, na czele z jego ulubionym Johannem Straussem. Był bardzo surowym i wymagającym 
nauczycielem. 

Dzięki takim osobowościom jak profesorowie Lidia Matynian, Stanisław Krawczyński, Adam 
Korzeniowski zainteresowałam się śpiewem zespołowym. Prowadzone przez nich próby chóru czy praca 
z zespołami wokalnymi charakteryzowały się rzetelną, merytorycznie imponującą wiedzą. Inspirowali na 
wielu płaszczyznach, rozmiłowywali w harmonii, zapoznawali z różnorodną literaturą chóralną, ukazując 
drogę dotarcia do właściwej stylistyczne interpretacji. 

Po zakończeniu studiów podjęłam pracę w kilku miejscach w Kielcach: w Szkole Tańca 
i Gimnastyki jako instruktor tańca i akompaniator do lekcji tańca klasycznego, w kilku kieleckich 
przedszkolach jako rytmiczka oraz w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
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(obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) jako korepetytor do chóru. Po trzech latach pracy z chórem 
akademickim zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta. Zrezygnowałam wówczas z pracy w szkole 
tańca. Pozostając wciąż w kontakcie z moją taneczną pasją, pracowałam jako wykładowca z przedmiotu 
wiedza o muzyce w Studium Choreograficznym organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach. W Instytucie Wychowania Muzycznego powierzono mi prowadzenie chóru akademickiego, 
zajęcia z dyrygowania oraz improwizacji i akompaniamentu do piosenki. Równocześnie z zatrudnieniem 
w IEM podjęłam nowe wyzwanie – pracę z chórami I i II stopnia oraz zespołami wokalnymi w Państwowym 
Zespole Szkół Muzycznych w Kielcach (1999-2002). Zamiłowanie do prowadzenia grup wokalnych 
realizowałam również jako konsultant zespołów muzycznych na corocznie odbywającym się w Kielcach 
Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (1999-2008). 

Praca z chórem akademickim pozwoliła mi zdobywać doświadczenia w przygotowywaniu utworów 
a cappella, jak również dużych dzieł wokalno-instrumentalnych na potrzeby stałej współpracy z Orkiestrą 
Filharmonii Świętokrzyskiej. Pierwszym z nich była kantata Narodziny nowego wieku M. Niziurskiego 
(1999). Za ważne dzieła w tych latach uważam takie utwory, jak: Pasja wg. Św. Mateusza J. S. Bacha (2000) 
– dyrygent Szymon Kawalla, Missa pro pace W. Kilara – dyrygent Jacek Rogala, chóry z oper R. Wagnera, 
G. Verdiego, Ch. F. Gounoda, G. Pucciniego pod dyrekcją Tomasza Bugaja (2003), Oratorium 
Świętokrzyskie na bas i głos recytujący M. Niziurskiego – dyrygent Paweł Przytocki (2003). W roku 2004 na 
zamówienie prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego przygotowałam oratorium Świętokrzyska Golgota 
(2004). Wśród kilku młodych kompozytorów starających się o możliwość napisania muzyki do tekstu, który 
wyszedł spod ręki Zbigniewa Książka, był Piotr Rubik. Studenci po serii trudnych, śpiewanych we 
wcześniejszych latach utworów chętnie przyswoili materiał muzyczny nowej kompozycji. Po koncercie 
premierowym zarejestrowanym na żywo w kieleckiej Bazylice Katedralnej zespół pod moim kierownictwem 
został zaproszony do nagrania DVD i dalszej współpracy koncertowej. Praca z chórem akademickim 
zainspirowała mnie w roku 1998 do założenia kameralnego chóru. Wyniknęło to również z dobrego kontaktu 
ze studentami, którzy byli zainteresowani taką formą muzykowania. I tak w 1998 powołałam do życia Chór 
Kameralny Fermata. W mieście z brakiem tradycji chóralnych trudno było przewidzieć, jaki repertuar 
przypadnie do gustu publiczności. Rozpoczęliśmy kolędami, a następnym etapem było połączenie tańca 
i śpiewu chóralnego w całość. W ten sposób powstał spektakl taneczny Dla Ciebie Panie zrealizowany 
wspólnie z Kieleckim Teatrem Tańca, z wykonywaną na żywo przez Fermatę muzyką gospel i z zespołem 
instrumentalnym – całość pod moim kierownictwem (1998). Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem, 
w ciagu kilku lat powtarzaliśmy go wielokrotnie. 

Obydwa prowadzone przeze mnie chóry łączę często w różnych projektach, w zależności od potrzeb. 
Zatem w oratorium Świętokrzyska Golgota wzięły udział obydwa chóry. W roku 2005 powstało drugie 
oratorium w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II Tu es Petrus. Nikt nie przypuszczał wówczas, że będzie 
się ono cieszyło tak wielkim zainteresowaniem. Po udziale w plebiscycie na Przebój Lata SOPOT 2005 
jeden z utworów z tego oratorium Niech mówią, że to nie jest miłość został przebojem lata. Od tego 
momentu zainteresowanie oratoriami ogromnie wzrosło. W roku 2006 duet Zbigniew Książek – Piotr Rubik 
napisali wspólnie Psałterz wrześniowy, zamykając tym samym wszystkie trzy formy w Tryptyk 
Świętokrzyski. Nie chcąc oceniać merytorycznie tych dzieł, bo nie to mam na myśli, chcę powiedzieć, czym 
skutkował udział w tych produkcjach. Chóry w rozmaitych konfiguracjach dały około stu koncertów, 
nabierając doświadczenia w koncertowaniu z różnymi orkiestrami w Polsce i Stanach Zjednoczonych; miały 
możliwość pracy na potrzeby wielu realizacji telewizyjnych, brały udział w nagraniach teledysków. To, co 
uważam za bardzo cenne, to możliwość pracy w różnych studiach nagraniowych u boku znakomitych 
realizatorów dźwięku, występy w znaczących salach koncertowych i innych miejscach w Polsce (Sala 
Kongresowa w Warszawie, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Opera 
Wrocławska, Hala Ludowa we Wrocławiu, Opera Leśna w Sopocie, Amfiteatr w Opolu, Szczecinie, Płocku, 
Bazylika Mariacka w Gdańsku i kościoły na terenie całej Polski, Błonia w Krakowie, nad Maltą 
w Poznaniu). W latach koncertowania z oratoriami wzrosło znacząco zainteresowanie studiowaniem 



 

8 

w Instytucie wówczas już Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej. Członkowie ówczesnego chóru 
akademickiego bardzo chętnie śpiewali każdy repertuar. Starałam się wykorzystać większość naszych 
pobytów kilkudniowych na prace nad repertuarem a cappella na inne okoliczności, np. konkursowe. Udział 
w tych produkcjach postrzegam także jako pomost między światem amatorskim a zawodowym. 
Niewątpliwie gros odbiorców zwróciło uwagę na istnienie chóru i orkiestry poprzez przystępność tego 
rodzaju muzyki. Jest to zatem aspekt edukacyjny. Za upowszechnianie i ochronę kultury oraz za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej w 2004 roku Chór Kameralny Fermata otrzymał Nagrodę I stopnia 
Prezydenta Miasta Kielce, Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej Nagrodę III 
stopnia, ja zaś indywidualnie również Nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta. W latach 1998-2005 daliśmy 
z chórami łącznie 95 koncertów (kameralnych i z udziałem orkiestr). Ważnymi wydarzeniami w działalności 
był udział w festiwalach chóralnych o charakterze konkursowym. W latach 2001-2005 wspólnie z zespołami 
wzięłam udział w jedenastu konkursach (dziesięciu ogólnopolskich i jednym regionalnym), otrzymując sześć 
pierwszych nagród, trzy trzecie, dwa wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną. 

Relacja „słowo – dźwięk” w wybranych utworach wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań w kompozycji Johna Ruttera „Gloria”, to tytuł 
mojej rozprawy doktorskiej. Jej cele to: wskazanie związków słowno-muzycznych w zaprezentowanych 
w części artystycznej utworach i wszelkich wynikajacych z tego konsekwencji (dotyczyło to struktury, 
technik kompozytorskich, wpływu poszczególnych elementów muzyki na indywidualny kształt każdego 
z wybranych utworów), wskazanie związków słowno-muzycznych w Glorii J. Ruttera będących wynikiem 
zdobyczy kompozytorskich pięciu wieków oraz wskazanie elementów nowatorskich w Glorii. Obydwa 
prowadzone przeze mnie chóry oraz zespół instrumentalny Filharmonii Świętokrzyskiej były wykonawcami 
koncertu Musica sacra (2006) w ramach mojego przewodu doktorskiego. W części a cappella znalazły się 
utwory: G. P. da Palestrina Alma Redemptoris Mater, D. Buxtehude Alles was ihr tut, B. Pękiel Ave Maria, 
J. Brahms Regina coeli, J. Rheinberger Preis und Anbetung sei unserm Gott, O. Messiaen O sacrum 
convivium, J. Busto Ave verum. W drugiej części zabrzmiała Gloria J. Ruttera. Utwór ten, wielce oryginalny 
choćby ze względu na skład wykonawczy (chór, solistki, zespół instrumentów dętych, perkusyjnych 
i organy), charakteryzuje się wyszukaną rytmiką i nieprzewidywalnym metrum, co dla mnie – jako rytmiczki 
– jest fascynujące. 

W kolejnych latach moje działania obejmowały różne obszary. Bardzo ważne miejsce zajmowały 
nadal koncerty. W latach 2006-2016, po uzyskaniu stopnia doktora, chóry przeze mnie przygotowane 
wystąpiły w 245 koncertach w kraju i za granicą, 201 kameralnych pod moim kierownictwem i 44 
poprowadzonych przez innych dyrygentów. Miałam możliwość przygotowywania różnych form wokalno-
instrumentalnych. Jedną z nich był spektakl taneczno-muzyczny Pasja (2006) z tekstem Henryka 
Jachimowskiego, muzyką Pawła Łukowca, z udziałem tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca, Chóru Instytutu 
Edukacji Muzycznej AŚ, Chóru Kameralnego Fermata, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej 
i solistów pod dyrekcją Jacka Rogali. Spektakl o męce Chrystusa został opowiedziany przez historie dwu 
najbardziej kontrowersyjnych postaci – Marii Magdaleny (Justyna Steczkowska – śpiew, Ewelina Kubot – 
taniec) i Judasza (Andrzej Piaseczny – śpiew i Grzegorz Pańtak – taniec). Narracyjna rola chóru wymagała 
od niego i orkiestry umiejętności akompaniowania na żywo do tańca stwarzającego niejednokrotnie potrzebę 
zmienności tempa. Znaczna część utworu utrzymana jest w trudnej harmonii współczesnej i zmiennym 
metrum. Przedstawienie odbyło się kilkakrotnie w Kielcach i raz w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Bardzo 
cennym doświadczeniem była dla mnie praca z kompozytorem Bartłomiejem Gliniakiem, precyzyjnym, 
dbającym o szczegóły materii chóralnej. Jego muzyczna wyobraźnia przenosiła w obszary muzyki filmowej 
i ilustracyjnej. W 2007 roku odbyła się premiera oratorium Siedem Pieśni Marii, do którego muzykę 
stworzył właśnie Bartłomiej Gliniak. Słowa były dziełem Zbigniewa Książka. Do tej współpracy zostali 
zaproszeni soliści: Olga Radwan, Joanna Słowińska, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski, Chór 
Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej, Chór Kameralny Fermata oraz Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej. Całość poprowadził charyzmatyczny, o plastycznym, bardzo czytelnym geście Michał 
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Dworzyński. Pracę z nim wspominam jako wielką lekcję tworzenia. Pod jego dyrekcją odbyła się jeszcze 
jedna wspólna premiera. Mam na myśli poemat symfoniczny Listy z Placu Zgody (2009), (muz. Bartłomiej 
Gliniak, sł. Zbigniew Książek). Wykonawcami byli soliści: Aleksandra Bieńkowska i Janusz Kruciński, 
Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Chór Kameralny Fermata, 
Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej. Wśród utworów przygotowywanych dla innych dyrygentów 
wymienię polskie pieśni patriotyczne na potrzeby koncertu Pieśni wolności – Songs of Freedom (2008) 
z okazji obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 400. rocznicy przybycia 
pierwszych Polaków do Ameryki. Koncert miał miejsce w Rosemont Theatre (Chicago, USA). Wśród 
wykonawców znaleźli się Brygida Bziukiewicz, Mirosława Sojka-Topór, Jacek Wójcicki, Adam 
Zdunikowski, Artur Ruciński, Przemysław Firek, Chór Kameralny Fermata, chór PaSO i The Paderewski 
Symphony Orchestra z Chicago; całość poprowadzili dyrygenci: Wojciech Niewrzoł i Andrzej Rozbicki 
(Kanada). Inne kompozycje to Requiem G. Fauré (2009), Requiem G. Verdiego (2010), Carmen w wersji 
estradowej (2012), Kolędy świata na jazzowo w oprac. Konstantego Wileńskiego (2013) czy Requiem c-moll 
L. Cherubiniego (2016). Szczególne miejsce w mojej pracy z chórami zajmują koncerty kameralne na terenie 
całego kraju i poza jego granicami. Oprócz już wcześniej wymienionych sal koncertowych i kościołów, 
mieliśmy możliwość zaprezentowania się podczas 16 koncertów za granicą, poprowadzonych przeze mnie 
w takich miejscach jak: Artmuseum KunstCenter Silkeborg Bad Århus, Katedra Św. Klemensa, Århus 
(Dania), Sala Koncertowa na Nowym Zamku w Grodnie (Białoruś), Zrkadlová sieň Primaciálneho palacá 
(Bratysława), Hudobná sieň Klarisky Bratysława (Słowacja), Katedra Św. Eulalii, Barcelona (Hiszpania). 

Od 2001 roku Chór Kameralny Fermata działa jako stowarzyszenie, którego jestem prezesem. Będąc 
organizacją pozarządową współorganizujemy różne wydarzenia kulturalne i współpracujemy z takimi 
podmiotami jak Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Polskie Radio Kielce, Targi Kielce, Urząd 
Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce, Muzeum Historii Kielc, Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej, Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach k/Kielc, Muzeum 
Diecezjalne w Kielcach, Koncertowa Orkiestra Dęta, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, 
Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku k/Kielc, Sanatorium Marconi 
w Busku-Zdroju, Konsulat Generalny RP Chicago, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago 
(odpowiednik stowarzyszenia), Związek Polaków na Białorusi i inne. 

Zespół bierze również udział w koncertach obowiązujących podczas międzynarodowych, 
ogólnopolskich i regionalnych chóralnych festiwali i konkursów. Najczęściej wówczas wykonywane są 
utwory a cappella. Chór Fermata ma różnorodny repertuar, w którym można znaleźć sakralną literaturę 
chóralną różnych epok, np.: B. Pękiel Ave Maria, O. Messiaen O sacrum convivium, J. Busto Ave verum, 
E. Whitacre Lux Aurumque, O. Gjeilo Ubi caritas, świeckie utwory a cappella jak: P. Passereau Il est bel et 
bon, V. Tormis On Hilissuvi, A. Koszewski Kotek i Wilk z cyklu Gry, H. Czyż Pastorale, G. Miśkiewicz 
Babulejka, P. Drayton Masterpiece. Wiele uwagi w poszukiwaniu repertuaru dla chórów poświęcam 
stylizacjom folkloru różnych narodów, zwłaszcza tym o nieprzewidywalnym metrum i ciekawej rytmice. 
Znajdziemy tu takie pozycje jak: D. Pop Suită Corală din Țara Oașului, T. Skalovski Makedonska 
humoreska, G. Hahn Rondo Lapponico,O. Bondarenka Porizala palczik, P. Łukowiec Pojedziemy na łów, 
M. Leontowicz Szczedrik, M. Górecki Ciamna nocka, ciamna i inne. Często wykonujemy również utwory 
z kręgu muzyki rozrywkowej w opracowaniach na chór a cappella.  

W 2009 roku rozpoczęłam pracę z grupą osób zainteresowanych śpiewem chóralnym. Zespół, który 
muzycznie budowałam od podstaw z ludźmi bez przygotowania muzycznego i doświadczeń w śpiewie 
zespołowym, nosi dziś nazwę Antidotum. Po trzech latach mozolnej pracy zaczęliśmy z powodzeniem brać 
udział w regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych konkursach. W ciągu sześciu lat działalności 
Antidotum dało 46 koncertów kameralnych w Polsce i za granicą. 

Bardzo ważny w mojej pracy z chórami jest udział w festiwalach i konkursach chóralnych. W latach 
2006-2016 wzięłam łącznie ze wszystkimi zespołami udział w 25 konkursach, w tym siedmiu zagranicznych, 
11 ogólnopolskich i siedmiu regionalnych. Do najważniejszych nagród zaliczam zdobyte z Chórem 
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Kameralnym Fermata: I nagrodę na Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 37 (2006), I nagrodę 
w kategorii Muzyka sakralna, I nagrodę w kat. Muzyka ludowa, Grand Prix Festiwalu dla najlepszego 
chóru na II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat Sopot 2007, Złoty Dyplom w kat. Pop 
i Jazz, Złoty Dyplom w kat. Chóry Kameralne, Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie polskiego 
utworu - Pastorale– Henryka Czyża na I Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym „Per 
musicam ad astra” w Toruniu (2013), I nagrodę na XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej 
i Bożonarodzeniowej w Pradze oraz Nagrodę Jury dla Dyrygenta, dwa Srebrne Dyplomy na 
Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 45 i 46, Złoty Dyplom – Zwycięzca w kat. Muzyka 
sakralna a cappella, Złoty Dyplom w kat. Inspiracja folklorem na Międzynarodowym Festiwalu Bratislava 
Cantat I. 2015 oraz zdobyte z Chórem Intytutu Edukacji Muzycznej: II nagrodę w kat. chóry akademickie 
na X Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (2007), II nagrodę w kat.chóry akademickie 
na XV Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (2012), jak również zdobyte z Chórem 
Antidotum: Srebrny dyplom w kat. folklor, Brązowy dyplom w kat. muzyka sakralna na 
V Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu CANÇO MEDITERRANIA 2015 Lloret de Mar (Hiszpania 
2015), Złoty Dyplom oraz Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta Przegladu Chórów Seniora podczas 
XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem w Bielsku-Białej (2015), 
Srebrny dyplom na III Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2016). 

Zaszczytne miejsce w działalności z chórami zajmują nagrane i wydane płyty. We wszystkich 
formach z udziałem orkiestry wystapił Chór Instytutu Edukacji Muzycznej UJK i Chór Kameralny Fermata. 
Nagrano kolejno: Świętokrzyską Golgotę CD (2004), Świętokrzyską Golgotę DVD (2004), Tu es Petrus CD 
(2005), Pasję DVD (2006), Psałterz wrześniowy CD i DVD (2006), Siedem Pieśni Marii CD i DVD (2007), 
Listy z Placu Zgody (2009), Święta przy Tobie chwila (2014). Popularność oratoriów z Tryptyku 
Świętokrzyskiego przełożyła się na liczbę sprzedanych płyt. W ten sposób Świętokrzyska Golgota zyskała 
status platynowej płyty, Tu es Petrus podwójnej diamentowej i Psałterz wrześniowy – diamentowej. 
O sukcesie można powiedzieć również w przypadku Siedmiu Pieśni Marii – oratorium otrzymało status 
platynowej płyty. Oprócz form wokalno-instrumentalnych wraz z Chórem Kameralnym Fermata nagrałam 
cztery płyty z muzyką a cappella: Fermata kolęduje (2005), Portfolio (2011), Grechuta niejednym głosem 
(2012), Zaśpiewam Jezuskowi (2015). 

To właśnie płytę Grechuta niejednym głosem chciałabym wskazać jako główne spośród osiągnięć 
artystycznych omawianych w niniejszym autoreferacie. 

Doświadczenia wynikające z wieloletniej pracy z zespołem Fermata, poruszającym się w szerokim 
spektrum wypowiedzi, skłoniły mnie do rozmyślań nad poszerzeniem języka o mniej eksploatowany przez 
chóry a cappella obszar zwany poezją śpiewaną. Gatunek ten – typowy dla subtelnej faktury homofonicznej 
– charakteryzuje się niebywałą ekspresją i subiektywizmem wyrazowym. Zdawałam sobie sprawę 
z trudności wynikających z wyegzekwowania tych jakże delikatnych substancji wyrazowych w fakturze 
chóralnej oraz z niebezpieczeństwa, jakie niesie transformacja założeń estetycznych twórców ww. gatunku 
na grunt spójnej wielogłosowości (na myśl przyszły tu natychmiast przemyślenia manierystów i twórców 
późnego baroku, rezygnujących z wielogłosowości na poczet subiektywnego wyrażania uczuć). Mimo to 
podjęłam wyzwanie. 

Koncepcja projektu 
Koncepcją wyjściową przedsięwzięcia było sięgnięcie po sztandarowy repertuar znanego 

i cenionego artysty, którego dokonania zapadły już w świadomości szerokiego grona słuchaczy. Choćby 
dlatego, że kompozycje te są rozpoznawalne i nie wymagają ich głębszego poznania, np. od strony 
semantycznej, co pozwoliłoby na skupienie się odbiorców na roli chóru, jego brzmieniu i zaproponowanej 
wizji autora transkrypcji oryginału. Jest też druga strona takiego podejścia. Cały czas pozostaje niepewność 
co do zaakceptowania przez odbiorcę odmiennej i nietypowej wersji utworów, która w konfrontacji 
z prawzorem mogłaby ponieść porażkę. Zatem wniosek był oczywisty: za wszelką cenę należy odwzorować 
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charakter oryginalnej wypowiedzi bez uszczerbku na sensualnej wartości autentyku. 
Przygotowanie repertuaru 
Po wnikliwych analizach wykonawców tej dyscypliny najbliższy wydał się Marek Grechuta – autor 

tekstów i wykonawca, który współpracował z kompozytorem Janem Kantym Pawluśkiewiczem, 
współtworząc zespół wokalno-instrumentalny Anawa. W jego składzie na przestrzeni czasu w większości 
utworów pojawiały się fortepian, zespół smyczkowy, instrumenty dęte, gitary i instrumenty perkusyjne. 
Artyści pozostawili kilkadziesiąt oryginalnych kompozycji w liryczno-poetyckiej aurze, ocierającej się 
momentami o jazz-rock i awangardę. 

Na temat Marka Grechuty i zespołu Anawa można napisać obszerną pracę analityczną, gdyż jest 
bezprecedensowym przykładem geniuszu w swojej dziedzinie. Ograniczę się jednak do spontanicznych 
odczuć towarzyszących przy zapoznawaniu się z jego dorobkiem artystycznym. Twórczość tego artysty 
zwróciła moją uwagę ze względu na liryczny nastrój będący wynikiem syntezy słowa i dźwięku oraz 
oryginalnych rozwiązań instrumentacyjnych. Wszystkie te elementy tworzą spoistą materię, rozpościerając 
wokół niepowtarzalną atmosferę, która wywołuje w słuchaczach tajemnicze emocje. Po przesłuchaniu około 
stu utworów wybrałam te, które w moim odczuciu miały szanse zabrzmieć w opracowaniu a cappella 
i łącznie stanowiły ciekawe zestawienie. 

Autorzy opracowań 
Aby założenia projektu przyniosły obfity owoc, poprosiłam o współpracę kompozytorów – 

aranżerów w dziedzinie twórczości chóralnej (Andrzeja Borzyma, Pawła Łukowca, Grzegorza Miśkiewicza, 
Jacka Sykulskiego, Marcina Wawruka). Bogaty wachlarz pomysłów i rozwiązań harmoniczno-formalnych, 
a także świetna znajomość możliwości głosowych i faktury chóralnej wspomnianych twórców z założenia 
powinny dać poczucie spełnienia w sferze indywidualności wyrazowej. W przypadku bowiem powierzenia 
tej pracy jednemu autorowi projekt mógłby skutkować jednorodnością wypowiedzi muzycznej. Przedmiotem 
moich licznych konsultacji z aranżerami w procesie powstawania opracowań była problematyka adaptacji 
prawzoru i wykonawstwa. Wspomniani twórcy stanęli przed niewątpliwie trudnym zadaniem. Aby 
stworzyć właściwy klimat, mając do dyspozycji jedynie zespół głosów ludzkich, musieli sięgnąć także po 
niekonwencjonalne zabiegi, efekty sonorystyczne (formę rytmicznego tworzenia dźwięków – np. perkusji). 
Rewizji poddany został sam tekst utworów pod kątem ustalenia ewentualnego wykonawcy partii solowej 
i znalezienia odpowiedniej barwy głosu. Jedynie w trzech utworach częściowo melodię główną wykonuje 
solista na tle rozbudowanej od czterech do sześciu głosów faktury. W dwóch utworach głosy tenorowe 
prowadzą temat, w pozostałych ośmiu wątek tematyczny przechodzi przez wszystkie grupy w różnych 
konfiguracjach, wielokrotnie w opracowaniach na cztery do siedmiu głosów. 

Aby zachować płynność narracji tekstu szczególną uwagę położylismy na klarowne, przejrzyste 
prowadzenie tematu przejmowanego przez kolejne głosy. Dużej sprawności technicznej podczas wykonania 
wymagały konstrukcje melodyczno-harmoniczne zawarte w trudnych strukturach rytmicznych, szczególnie 
w szybkich tempach (Czy to pies, czy to bies). Jedna z obszerniejszych kompozycji Motorek to weryfikacja 
precyzji rytmicznej w zespole. Praca nad tym utworem była prawdziwym wyzwaniem dla dyrygenta – 
rytmiczki. Wypracowanie idealnego pulsu umożliwiło odnalezienie się poszczególnych głosów 
w uzupełnieniu ósemkowym na przestrzeni całego utworu. Proces przygotowywania i poprowadzenie 
zespołu w ww. utworach podczas nagrania wymagał ode mnie bardzo precyzyjnego gestu, idealnego 
auftaktu. 

Zagadnienie emisji głosu i nienagannej intonacji wydaje się rzeczą podstawową, nad którą pracuje 
każdy zespół chóralny mający na celu rejestrację materiału na płytę. W tym przypadku bardzo pomocną była 
emisja klasyczna, jaką posługuje się Chór Kameralny Fermata. Umożliwiała ona relizację motywów 
melodyczno-rytmicznych wymagających biegłości, lekkości i wyobrażni intonacyjnej. Natomiast ten rodzaj 
muzyki pozwalał na odejście niekiedy od ścisłej techniki śpiewu klasycznego. 

Odrębną problematykę stanowiła adaptacja skomplikowanych struktur rytmicznych. Np. w dwóch 
opracowaniach do partii głosowych kompozytor dodał instrumenty perkusyjne (marakas, trójkąt), aby – jak 
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sam wyznał – nie eliminować cennych głosów jedynie na poczet imitacji idiofonów, co zapewne byłoby też 
uciążliwe w wykonaniu. Dodatkową argumentacją było również tutaj swego rodzaju symboliczne 
urozmaicenie barwy wielogłosu a cappella. Praktyka pokazała, że w czasie przygotowań niektóre miejsca 
w partyturze skonfrontowane z ich wykonaniem musiały zostać nieznacznie skorygowane, a w jednym 
przypadku zmieniono tonację. 

Proces rejestracji i przygotowania materiału do masteringu 
Proces rejestracji miał miejsce w sali prób Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej. Wybór 

nieprzypadkowy, gdyż sala z odrobiną pogłosu pozwoliła na precyzyjne i selektywne wykonanie 
zaprojektowanych partii, przy jednoczesnym komforcie wykonawczym śpiewaków. Reżyserią dźwięku zajął 
się Krzysztof Sztekmiler – wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, z którym już wielokrotnie 
współpracowałam. Wspólnie podjęliśmy decyzję, aby materiał dźwiękowy nagrywać całościowo. 
Zestawianie bowiem powtarzanych kilkakrotnie newralgicznych miejsc nie gwarantowało poczucia subtelnej 
ciągłości narracyjnej i różniło się energetycznie. Zatem jedyną słuszną drogą było nagranie każdego utworu 
bez dzielenia go na części zachowując idealną intonację i tempo. 

Proces montażu polegał na pracach związanych z oczyszczeniem zapisanego materiału muzycznego. 
Z doświadczenia wiedziałam, że nagrany materiał wyjściowy musi być maksymalnie dobry pod każdym 
względem. Możliwości strojenia poszczególnych dźwięków, które daje specjalistyczny program 
komputerowy, są w przypadku chóru ograniczone przez niemożność wyodrębnienia jedynie błędnych 
intonacyjnie momentów. Powodem są zarejestrowane w tych samych miejscach inne głosy, a ingerencja 
w nie daje efekt pogłębionego rozstrojenia w kontekście całego pionu harmonicznego. Ważny był też dobór 
pogłosu do całości materiału, jako uzupełnienia szaty dźwiękowej i stworzenia odpowiedniego wrażenia 
słuchowego. 

Podsumowanie projektu 
Kiedy po czasie mogłam z dystansem podejść do zrealizowanego projektu i odnieść jako kreator do 

owocu naszej pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę recenzje melomanów, a szczególnie wypowiedzi 
wiernych słuchaczy muzyki Marka Grechuty oraz samego kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, 
stwierdzam, że było to dobre posunięcie artystyczne. Tym bardziej że obfitowało w nowe i ciekawe 
doświadczenia oraz dało radość samym członkom zespołu. I – co ważne – wątpliwości, które nasuwały się 
przed przystąpieniem do realizacji tego projektu, zostały rozwiane. Mam nadzieję, że podczas odbioru tej 
płyty słuchacz nie odniesie wrażenia, że w tym przypadku pramateria i jej metafrazy rywalizują ze sobą. 
Wręcz odwrotnie – ta druga uzupełnia i odświeża pierwszą, ukazując ją w nowym świetle i rozbudzając na 
nowo doznania afektywne, przykurzone przez czas. W pewnym sensie album ten oddaje hołd perłom 
polskiej poezji śpiewanej i odkrywa muzykę Marka Grechuty dla polskiej chóralistyki. 

Fascynacja muzyką chóralną znajduje odzwierciedlenie w mojej pracy naukowo-dydaktycznej. Stale 
kształcę swoją technikę emisyjną i dyrygencką poprzez uczestnictwo w warsztatach, konferencjach 
naukowych i metodycznych organizowanych na terenie całego kraju. Uczestniczyłam w Międzynarodowej 
Sesji Wokalistyki Zespołowej (Akademia Muzyczna Bydgoszcz 2009), Międzynarodowej Konferencji 
Natural Voice Perfection: Naukowcy – Artystom (Akademia Muzyczna Kraków2011), Międzynarodowych 
warsztatach CircleSong prowadzonych przez Rogera Treec'a – bliskiego współpracownika Bobby'ego 
McFerrina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2013), II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej, Dyrygent – pedagog (Akademia Muzyczna Łódź 2015). Bardzo dużo 
niosą ze sobą warsztaty, które organizuję dla moich zespołów, z zaproszonymi specjalistami, m.in. prof. 
Jadwigą Gałęską-Tritt, prof. Elżbietą Wtorkowską i innymi, zarówno jako prowadząca warsztaty, jak i jako 
uczestnik. Zdobywaną wiedzę przekazuję i weryfikuje na różnych płaszczyznach, przede wszystkim na 
zajęciach z dyrygowania, pracując z chórem instytutu, przygotowując koncerty akademickie i dyplomowe ze 
studentami, na warsztatach dyrygenckich w uczelni. Na wyróżnienie zasługuje udział mojej studentki II roku 
II stopnia, specjalność prowadzenie zespołów w Konfrontacjach Młodych Chórmistrzów (UKW Bydgoszcz 
2016). Otrzymała ona Pierwsze miejsce na Uniwersyteckim Forum Dyrygentow, Nagrodę Akademickiego 
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Chóru Politechniki Gdańskiej dla najlepiej pracującego z nim dyrygenta oraz Nagrodę obserwatorów 
konkursu – Studentów Instytutu Muzyki Wydziału artystycznego UMCS w Lublinie. 

Poza uczelnią prowadzę warsztaty dla chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju 
Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” w regionie Starachowice (2010, 2011), dla chórów niezrzeszonych 
w tym projekcie z Kielc i okolic oraz dla zespołów Fermata i Antidotum. Od 2013 roku jestem 
współorganizatorem imprezy Świętokrzyski Zlot Chórów. Są to warsztaty dla dyrygentów, chórmistrzów 
i prowadzących zespoły wokalne z województwa świętokrzyskiego zakończone koncertem chórów. Przy tej 
okazji zapraszamy specjalistów prowadzących wykłady i zajęcia praktyczne. Dotychczas były to: 
prof. Elżbieta Wtorkowska, dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, dr Magdalena Mrózek, Alicja Szeluga 
i moja osoba. 

Wieloletnia praca z dziećmi w wieku przedszkolnym przywiodła mi na myśl w 2008 roku stworzenie 
tzw. okazjonalnego chóru Dziatki Fermatki. Składa się on z dzieci w wieku od czterech do sześciu lat. 
Zespół ten łącze z dorosłymi chórzystami przygotowując koncerty kolędowe, bądź familijne we współpracy 
z Filharmonią Świętokrzyską. 

Prowadzone przeze mnie zespoły spajam na potrzeby różnych projektów. W 2009 roku działania 
Antidotum i Fermaty dały początek cyklowi muzycznych spotkań zwanych Pieśniobrania. To specyficzne 
koncerty, których idea polega na wspólnym śpiewaniu pieśni należących do kanonu kultury polskiej przez 
zgromadzoną publiczność i chóry pod miom kierunkiem.. Celem jest „rozśpiewanie kielczan”, podtrzymanie 
tradycji narodowej, a także aktywizacja i współpraca różnych środowisk. Zazwyczaj koncerty te odbywają 
się z okazji świąt narodowych, ale nie tylko – są i pieśniobrania żeglarskie, biesiadne, walentynkowe i in. 
Imprezy te obywają się w otwartej przestrzeni miejskiej (Plac Artystów, Rynek, Wzgórze Zamkowe, Park 
Miejski), bądź w obiektach (Wojewódzki Dom Kultury, Pałac Zielińskiego, Muzeum Historii Kielc). Są one 
zawsze bezpłatne dla publiczności. Ze sceny pomagają w śpiewaniu chóry przeze mnie prowadzone: Chór 
Kameralny Fermata, Chór Antidotum, studenci Instytutu Edukacji Muzycznej, ale także dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjaliści, zaprzyjaźnione chóry z Kielc i województwa świętokrzyskiego, zespoły 
śpiewacze. Dotychczas odbyło się 38 Pieśniobrań. 

Za dotychczasową działalność po otrzymaniu tytułu doktora, oprócz nagród zdobytych z chórami, 
otrzymałam także Nagrodę indywidualną Miasta Kielce za rok 2005 (2006), Nagrodę indywidualną Rektora 
Akademii Świętokrzyskiej II stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2005/2006 
(2006), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009), nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego II stopnia za wyróżniające osiągnięcia artystyczne 
w roku akademickim 2008/2009 (2009), Nagrodę Jury dla Dyrygenta na XXI Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (2011), nominację do nagrody Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Osobowość” (2014), Wyróżnienie 
dla najlepszego dyrygenta Przeglądu Chórów Seniora na XI Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude 
Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej (2015). 

Działania moje w przestrzeni muzycznej regionu świętokrzyskiego od lat weryfikuje środowisko, 
w którym pracuję. Chcąc kreować sztukę, która zaspokajałaby ambicje i potrzeby świadomych śpiewaków 
należy słuchacza edukować, najlepiej przez praktyczne uczestnictwo w tworzeniu muzyki. Staram się zatem 
dotrzeć do możliwie najszerszej rzeszy słuchaczy i chórzystów tworząc projekty aktywizujące środowisko. 
Nowe spojrzenie na każdy rodzaj działalności artystycznej wymaga od dyrygenta, kreatora czy 
pomysłodawcy ustawicznego kształcenia i poszukiwania inspiracji. W najbliższej przyszłości zamierzam 
wcielić w życie ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, którego dotychczas 
nikt w Kielcach nie realizował i w tym zakresie pogłębić współpracę z Filharmonią Świętokrzyską. Mam 
zamiar także przygotować jubileusz 20-lecia działalności artystycznej Chóru Kameralnego Fermata 
przypadający na rok 2018. W niedalekiej przyszłości chciałabym odbyć staż artystyczny w jednym 
z europejskich instytutów naukowych. 


