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1. Edukacja muzyczna

Swoją muzyczną edukację rozpoczęłam w roku 1982, w wieku 7 lat, w Zespole Szkół 

Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie fortepianu. Profesjonalny system 

kształcenia muzycznego, jakiego przez 12 lat doświadczałam w tej placówce, w oczywisty spo-

sób wyposażył mnie nie tylko w umiejętności gry na instrumencie, ale przede wszystkim rozwi-

nął moją muzyczną wrażliwość, ukształtował pierwsze wzorce muzycznego piękna i wewnętrzną 

potrzebę ich realizacji,  dał narzędzia do rozumienia i interpretowania muzyki oraz zaszczepił 

ogromną chęć obcowania z nią i z ludźmi podobnie jej potrzebującymi i odczuwającymi. 

Jednak korzenie mojej fascynacji śpiewem chóralnym nie tkwią bynajmniej w szkole mu-

zycznej. Zamiłowanie do tej formy muzykowania zespołowego wyniosłam ze Szkoły Podstawo-

wej nr 3, do której uczęszczałam ze względu na ówczesny brak możliwości realizowania kształ-

cenia ogólnego w toruńskiej szkole muzycznej. Pasję do tej szczególnej formy zbiorowego mu-

zykowania rozbudziło we mnie członkostwo w chórze szkolnym, prowadzonym przez Kazimie-

rza Jaworskiego. Zespół ten, w czasach kiedy miałam przyjemność w nim śpiewać, był jednym z 

najlepszych zespołów w naszym regionie. Odnosił sukcesy w etapach centralnych konkursu chó-

rów szkolnych, regularnie występował nie tylko w kraju, ale i również za granicą, zaś szczególna 

pozycja chóru w szkole powodowała, że bycie chórzystą stanowiło rodzaj nobilitacji w społecz-

ności uczniowskiej. Przynależność do tej wyjątkowej grupy, wspólna praca, wspólnie przeżywa-

ne emocje, wspólna odpowiedzialność, wszystko to wywarło duży wpływ na mój późniejszy wy-

bór dyscypliny muzycznej, którą się obecnie zajmuję. 

Swoją  pasję  śpiewania  w chórze  rozwijałam później  w  szkole  muzycznej  II  stopnia, 

uczestnicząc w obowiązkowych zajęciach chóru szkolnego oraz pozalekcyjnych zajęciach chóru 

kameralnego. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu 

oraz zdaniu egzaminu maturalnego w roku 1994 rozpoczęłam studia z zakresu teorii muzyki na 

Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgosz-

czy. Jako studentka tej uczelni przyjęta zostałam do działającego w niej pod kierunkiem prof. Ja-

nusza Staneckiego Chóru Kameralnego. Członkostwo w tym już wówczas utytułowanym zespo-

le,  realizującym bardzo profesjonalne projekty muzyczne i zdobywającym laury w konkursach 

chóralnych, było dla mnie czasem intensywnego rozwoju umiejętności w zakresie emisji głosu, 

uwrażliwiania na intonację i estetykę dźwięku. Miałam również możliwość obserwowania tech-

1



nik pracy wielu współpracujących z Chórem Kameralnym dyrygentów, poznawania stosowanych 

przez nich metod osiągania zamierzonych celów interpretacyjnych.

W roku 1996 rozpoczęłam studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej 

w Bydgoszczy w klasie prof. Magdaleny Krzyńskiej. Mimo, iż w roku 1999, po uzyskaniu tytułu 

magistra sztuki na Wydziale I, ze względów osobistych i zawodowych zrezygnowałam z konty-

nuowania studiów na kierunku wokalistyka, to 3 lata nauki śpiewu pod kierunkiem doświadczo-

nego pedagoga pozwoliły mi zrozumieć podstawy prawidłowej emisji głosu i wyznaczyć kierun-

ki dalszego samodzielnego rozwoju w tym zakresie. 

2. Chór Astrolabium

Po ukończeniu studiów w roku 1999 głównym podmiotem podejmowanych przeze mnie 

działań artystycznych i zarazem najważniejszym przyczynkiem mojego dyrygenckiego i ogólno-

muzycznego rozwoju stał się Chór Astrolabium. Zespół ten założyłam wraz z niewielką grupą 

przyjaciół w roku 1999 i od razu, przyjęłam na siebie obowiązki jego dyrygenta. W stosunkowo 

krótkim czasie Astrolabium przekroczyło liczbę 30 członków. Wysoki poziom zarówno mojej, 

jak i moich chórzystów motywacji, a także nasze wspólne ambicje muzyczne, pozwoliły na rów-

nie szybkie postępy w artystycznym rozwoju zespołu. 

Przyjęte cele wymagały ode mnie coraz większych umiejętności w zakresie techniki dy-

rygowania oraz metodyki zbiorowej emisji głosu. Aby podnieść swoje kwalifikacje w obu wspo-

mnianych  dziedzinach,w  2004  roku  zostałam  studentką  Podyplomowych  Studiów  Chórmi-

strzowskich prowadzonych przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgosz-

czy. Dwuletni tok studiów pod okiem wybitnych chórmistrzów: prof. Jerzego Kurcza, prof. Be-

nedykta Błońskiego,  prof.  Ryszarda  Handke oraz prof.  Elżbiety Wtorkowskiej  umożliwił  mi 

podniesienie poziomu moich umiejętności dyrygenckich oraz wyposażył w narzędzia i inspiracje 

do dalszej samodzielnej pracy.

Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie nie były jedyną formą doskonalenia zawodowe-

go, jaką podjęłam w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. Wielokrotnie uczestniczyłam w 

międzynarodowych seminariach i  warsztatach dla dyrygentów chórów organizowanych przez 

Narodowe Centrum Kultury oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Wykładowcami podczas 

owych spotkań byli między innymi: prof. Venno Laul, prof. Volker Hempfling, prof. Eugen Ra-

bine, Marc Michale de Smet, prof. Jiři Kolář, Philip Lawson, Robert Sund, dr Hubert Noe, Jan 

Łukaszewski i inni. 

Dorobek artystyczny wypracowany w czasie pierwszych pięciu lat istnienia Chóru Astro-

labium, na który złożyły się działalność koncertowa i sukcesy konkursowe, pozwoliły mi spełnić 
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warunki otwarcia przewodu doktorskiego. Stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie arty-

stycznej dyrygentura został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Eduka-

cji  Muzycznej  Akademii  Muzycznej  im.  Feliksa  Nowowiejskiego w Bydgoszczy 5 września 

2005 roku. 

Nazwa prowadzonego przeze mnie zespołu ewoluowała wraz ze zmianami jego statusu. 

Przyjęta początkowo nazwa Chór Kameralny Astrolabium w roku 2001 przekształciła się w Chór 

Kameralny Astrolabium Kościoła Akademickiego oo. Jezuitów w Toruniu. W roku 2003 po obję-

ciu nas patronatem przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu zmienił się w sposób oczywisty 

drugi jej człon, zaś od roku 2011, po rozwiązaniu współpracy z owym patronem, funkcjonujemy 

jako Chór Astrolabium. Ewolucja nazwy wyjaśnia dające się zauważyć w załączonej dokumenta-

cji rozbieżności w tym zakresie.

Sukcesy, jakie wspólnie z Chórem Astrolabium odniosłam na konkursach chóralnych za-

równo ogólnopolskich jak i międzynarodowych, wydają się świadczyć o skuteczności przyjętych 

przeze mnie metod pracy i stanowią potwierdzenie słuszności dokonywanych wyborów arty-

stycznych i personalnych. Spośród nagród zdobytych w latach 1999 – 2005 za najważniejsze i 

najbardziej (z perspektywy czasu oceniając) inspirujące, uważam II nagrodę (2002), I nagrodę 

(2003) oraz Grand Prix przyznane w maju 2005 roku przez jury oficjalne i nieoficjalne Ogólno-

polskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat”. W latach 2005-2016 wraz z moim chórem wzię-

łam udział w 8 konkursach chóralnych, w tym 3 ogólnopolskich i 5 Międzynarodowych. W 7 

spośród nich znaleźliśmy się w gronie laureatów.1 Dwukrotnie Astrolabium zajęło miejsca naj-

wyższe:

 2007,  16-23  września,  Wenecja  (Włochy)  –  I  Międzynarodowy  Konkurs  i  Festiwal 

Chóralny – Zwycięstwo w Kategorii A1 (Chórów Mieszanych) oraz złoty dyplom w 

kategorii „Folklor”

 2011, 2-6 lipca, Rzym (Włochy) – Festiwal „Musica Sacra a Roma” - zwycięstwo w 

kategorii „Współczesna Muzyka Chóralna” oraz Grand Prix konkursu

W tym samym okresie (2005 -2016) wyróżniona zostałam 3 nagrodami indywidualnymi:

 nagroda dla najlepszego dyrygenta konkursu przyznana przez jury I Międzynarodowego 

Konkursu i Festiwalu Chóralnego w Wenecji (16-23 września 2007)

 nagroda specjalna dla dyrygenta przyznana przez jury 24. Międzynarodowego Konkursu 

Chórów im. Beli Bartoka w Debreczynie (27 lipca – 1 sierpnia 2010)

 nagroda dla  najlepszego dyrygenta konkursu przyznana przez jury Festiwalu „Musica 

1 Zestawienie wszystkich nagród zdobytych przez Chór Astrolabium w okresie wrzesień 2005-listopad 2016 znaj-
duje się w załączonej dokumentacji (zgodnie z wymaganiami art.16 pkt.1 Ustawy).
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Sacra a Roma” w Rzymie (2-6 lipca 2011)

Na mój dorobek artystyczny lat  2005-2016 składają  się oczywiście  nie tylko sukcesy 

konkursowe Chóru Astrolabium, ale również, a raczej przede wszystkim bardzo bogata działal-

ność koncertowa, jaką z nim w tym czasie prowadziłam. Działalność ta, od samego początku ist-

nienia zespołu, prowadzona była przeze mnie dwutorowo. Z jednej strony intensywnie pracowa-

łam nad repertuarem a cappella, o czym również świadczą wymienione wyżej nagrody, z drugiej 

zaś regularnie przyjmowałam zaproszenia do udziału chóru w wykonaniach wielkich form wo-

kalno-instrumentalnych.  Wciąż  staram się  o  utrzymanie  należytych proporcji  pomiędzy tymi 

dwiema formami artystycznej aktywności Astrolabium. Jest to z mojej strony świadomie przyję-

ta strategia funkcjonowania zespołu. Dostarcza ona potrzebną amatorom różnorodność wyzwań 

muzycznych, prowokując jednocześnie do stałego rozwoju. Wartością dodaną projektów wokalścią dodaną projektów wokal--

no-instrumentalnych jest  nobilitująca dla  chórzystów i  poszerzająca ich  muzyczne horyzontyno-instrumentalnych jest  nobilitująca dla  chórzystów i  poszerzająca ich  muzyczne horyzonty  

możliwość współpracy z profesjonalnymi orkiestrami, znakomitymi dyrygentami oraz występomożliwość współpracy z profesjonalnymi orkiestrami, znakomitymi dyrygentami oraz występo--

wania na scenach takich instytucji jak Filharmonia Pomorska, Filharmonia Bałtycka czy Teatrwania na scenach takich instytucji jak Filharmonia Pomorska, Filharmonia Bałtycka czy Teatr   

Wielki w Warszawie. W związku z obecnym statusem zespołu i koniecznością pełnego samofiWielki w Warszawie. W związku z obecnym statusem zespołu i koniecznością pełnego samofi--

nansowania się zespołu, ważnym aspektem realizacji projektów zleconych jest ich strona finannansowania się zespołu, ważnym aspektem realizacji projektów zleconych jest ich strona finan--

sowa. Koncerty te zapewniają chórowi niezbędne minimum dochodów własnych, uprawniające zsowa. Koncerty te zapewniają chórowi niezbędne minimum dochodów własnych, uprawniające z  

kolei do ubiegania się o środki publiczne w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta,kolei do ubiegania się o środki publiczne w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta,  

Urząd Marszałkowski lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Urząd Marszałkowski lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

W celu zachowania omówionego wyżej potencjału wykonawczego „Astrolabium” utrzy-

muję stałą jego liczebność na poziomie około 40 osób. Taki skład zapewnia zespołowi wymaga-

ną przy takim profilu działalności wszechstronność, dając możliwość wykonywania muzyki  a 

cappella wszystkich niemalże epok (w przypadku muzyki dawnej pozostawiając możliwość re-

dukcji liczby osób), jak również gwarantuje wymaganą siłę brzmienia do wykonywania muzyki 

oratoryjnej (oczywiście w nieco już bardziej ograniczonym stylistycznie zakresie), zabezpiecza 

ciągłość istnienia chóru i minimalizuje zagrożenia związane z losową niedyspozycją poszczegól-

nych jego członków.

Okres 2005-2015, z racji ugruntowanej już wcześniej renomy zespołu, obfitował w za-

proszenia do udziału w koncertach i festiwalach. Chór Astrolabium, pod moim kierownictwem 

lub przeze mnie przygotowany, miał w tym czasie okazję wziąć udział w takich festiwalach jak: 

Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2005”, Festiwal Muzyki Sakralnej (IX, 

XIII) w Gdyni,  Festiwal Muzyki Organowej w Inowrocławiu,  19. Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumii, X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-

nowej w Pelplinie, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal 
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Muzyki Chóralnej „Per Musicam Ad Astra” w Toruniu(I, II, III), Festiwal Gdynia Classica Nova, 

Festiwal Choral Celebration w Budapeszcie. Uczestniczyliśmy ponadto w takich projektach jak: 

wielkie koncerty plenerowe w Toruniu, koncerty inaugurujące nowe sezony artystyczne Filhar-

monii  Bałtyckiej,  Filharmonii  Pomorskiej  oraz Toruńskiej  Orkiestry Symfonicznej,  koncert  z 

okazji otwarcia nowej siedziby FB, koncert z okazji ponownego pochówku Mikołaja Kopernika 

we Fromborku, koncert finałowy pierwszej edycji Singing Europe we Wrocławiu. Najnowszym 

w historii chóru (grudzień 2015) wielkim wydarzeniem był udział w koncertach inaugurujących 

cykl „Wszystkie kantaty Bacha” w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, podczas którego wy-

konane zostało „Weihnachtsoratorium”.  

W czasie 15 lat istnienia Chór Astrolabium współpracował z następującymi orkiestrami: 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Capella Bydgostiensis, Filharmonia Uśmiechu, Inowrocławska 

Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Symfoniczna NFM we 

Wrocławiu, chórami: Chór Kameralny UAM, Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Chór Uniwersyte-

tu Warszawskiego oraz Chór Akademicki UMK. Występował pod batutą uznanych dyrygentów, 

takich jak: Michał Nesterowicz, Łukasz Borowicz, Kai Bumann, Mirosław Błaszczyk, Krzysztof 

Szydzisz, Maciej Żółtowski, Bernard Chmielarz, Jerzy Swoboda, Piotr Sułkowski, Barry Epper-

ley, Krzesimir Dębski,  Massimilliano Caldi, Przemysław Fiugajski, Dainius Pavilionis, Tomasz 

Tokarczyk, Gabor Hollerung, Paul McCreesh, Tadeusz Wojciechowski, i w towarzystwie wybit-

nych solistów, w gronie których znaleźli się min.: Iwona Hossa, Izabella Kłosińska, Bożena Ha-

rasimowicz, Ewa Marciniec, Piotr Kusiewicz, Krystian Krzeszowiak,  Sebastian Karpiel-Bułec-

ka, Justyna Steczkowska, Marta Boberska, Marta Wróblewska, Jarosław Bręk, Ingrida Gapova, 

Mario Stefano Pietrodarchi, Katarzyna Dondalska, Elżbieta Wróblewska-Rydzewska, Sylwester 

Smulczyński, Jarosław Bręk.

Zamieszczone poniżej zestawienie niektórych spośród dzieł wokalno-instrumentalnych, 

wykonanych przez Chór Astrolabium w latach 2005-2016, świadczy o intensywności wyzwań 

artystycznych podejmowanych przez „amatorów”.2

 Johann Sebastian Bach – Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantata BWV 128 „Auf Christi  

Himmelfahrt allein”, Kantata BWV 43 „Gott fähret auf mit Jauchzen”, Kantata BWV 11  

„Lobet Gott in seien Reichen” 

 Gabriel Fauré – Requiem d-moll op. 48

 Ola Gjeilo – Sunrise Mass, Song of the Universal 

 Joseph Haydn – Missa in tempore belli C-dur „Paukenmesse”, Oratorium „Stworzenie  

2 Kompletny wykaz repertuaru Chóru Astrolabium znajduje się w załączonej dokumentacji dorobku artystycznego.
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Świata” Hob. XXI

 Karl Jenkins – Stabat Mater, Mass for peace

 Gustav Mahler – VIII Symfonia Es-dur „Symfonia Tysiąca”

 W. A. Mozart – Reqiuem d-moll KV 626

 Carl Orff – Carmina Burana

 Martin Palmeri – Magnificat

 Giacomo Puccini – Messa di Gloria, Stabat Mater

 Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

W zakresie wykonawstwa a cappella staram się dotykać wraz z chórem różnych stylów i 

technik. Ten rodzaj działalności daje mi jako dyrygentowi dużą niezależność w doborze repertu-

aru, ograniczaną jedynie przez określone w danym czasie możliwości techniczne zespołu. Wykaz 

zrealizowanego w latach 1999 – 20163 repertuaru stanowi zatem w dużej mierze świadectwo mo-

ich osobistych preferencji muzycznych. Widoczna jest w nim pewna różnorodność stylistyczna, 

choć w znakomitej większości tworzą go utwory kompozytorów współczesnych. Ten najnowszy 

w historii muzyki chóralnej okres pozostaje od wielu lat w centrum moich artystycznych zainte-

resowań. Wydaje się, że również dla moich chórzystów pozostaje on najbardziej atrakcyjnym. 

Koncentracja na współczesnej muzyce chóralnej stanowi z pewnością pewną przeciwwagę dla 

romantycznych, klasycznych, bądź barokowych wielkich form wokalno-instrumentalnych, reali-

zowanych na zamówienie współpracujących z Astrolabium orkiestr. 

Współczesna muzyka chóralna to bogactwo form, gatunków, stylów, technik,  nowych 

rozwiązań  fakturalnych,  pole  ciągłych  poszukiwań  kompozytorskich  w  zakresie  warstwy 

brzmieniowej. Od początku istnienia Astrolabium sprawia mi ogromną przyjemność możliwość 

obcowania z owym bogactwem. Dzieje się tak prawdopodobnie również dlatego, że w zakresie 

interpretacji muzyka ta nie jest ograniczona względami stylistycznymi i ustalonymi kanonami 

wykonawczymi. Każdy utwór daje się w pewnym stopniu odkrywać na nowo. Jako dyrygent po-

zostaję związana jedynie niezbędnym moim zdaniem szacunkiem do wskazówek kompozytora 

zawartych w partyturze. Natomiast ostateczna interpretacja, zbudowanie formy i przede wszyst-

kim ukształtowanie warstwy brzmieniowej stanowią dla mnie każdorazowo wyzwanie bardzo 

osobiste. 

Wśród przygotowanych przeze mnie wykonań znalazły się dzieła wybitnych twórców, ta-

kich jak: Einojuhani Rautavaara, Jaakko Mantyjarvi, Eric Whitacre, Ola Giejlo, Morten Laurid-

3 Umieszczony w dokumentacji wykaz repertuaru Chóru Astrolabium zawiera wszystkie utwory zrealizowane 
przeze mnie od początku istnienia zespołu, tj. od roku 1999, ze względu na niemożność wskazania granic czaso-
wych wykonywania pewnych pozycji.
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sen, Lorenzo Donati, Józef Świder, Romuald Twardowski, Stanisław Wiechowicz i inni. Wyko-

nywaliśmy również opracowania muzyki ludowej, utwory tą muzyką inspirowane, a także aran-

żacje muzyki jazzowej. Wyjątkowe jednak miejsce w repertuarze Astrolabium zajmuje polska 

muzyka chóralna XX wieku, szczególnie zaś twórczość kompozytorów młodszego pokolenia ta-

kich jak: Szymon Godziemba-Trytek, Łukasz Urbaniak, Jędrzej Rochecki,  Miłosz Bembinow.

Lektura załączonego do dokumentacji zestawienia utworów wykonywanych przez Chór 

Astrolabium w latach 1999 – 2016 oraz kalendarium koncertów łatwo pozwala stwierdzić w na-

szym repertuarze dominację twórczości Miłosza Bembinowa. Owa dominacja, absolutnie świa-

doma  i  dobrowolna,  wynika  z  wieloletniej,  sięgającej  roku  2003,  przyjaźni  oraz  szczerego, 

współodczuwanego przez cały zespół, zachwytu twórczością, potęgowanego zapewne przez bez-

pośredni kontakt z kompozytorem i okazywaną przez niego akceptacją naszych interpretacji jego 

muzyki. Poszczególne kompozycje Bembinowa obecne były niemalże w każdym programie wy-

konywanego przez Astrolabium koncertu. Prezentowaliśmy je podczas występów festiwalowych 

oraz konkursowych. W niektórych przypadkach według opinii słuchaczy i jurorów to właśnie 

wykonania utworów Bembinowa decydowały o przyznaniu nam danej nagrody.  

Ta długotrwała współpraca artystyczna zaowocowała wydaniem w 2013 roku monogra-

ficznej płyty „Astrolabium sings Bembinow”, na której znalazły się utwory pochodzące z lat 

1995-1999, czyli z wczesnego okresu twórczości tego kompozytora - okresu studiów i czasu je 

poprzedzającego: „Stabat Mater” (1995), „Ludu, mój ludu” (1995), „Modlitwa do Anioła Stróża” 

(1999), „Veni Sancte Spiritus” (1996), „Ave Maris Stella” (1999) oraz „Vulnerasti cor meum” 

(1997). Nie tylko czas powstania utworów stanowi o spójności takiego wyboru materiału. Czyn-

nikiem dodatkowo spajającym znajdujące się na płycie kompozycje jest ich sakralny charakter. 

Praca nad nagraniem przebiegała etapowo. Odbyły się 3 sesje nagraniowe (marzec, czer-

wiec i listopad 2012). Za reżyserię dźwięku, montaż, mix i mastering odpowiadał sam kompozy-

tor. Płyta wydana została nakładem wydawnictwa Sarton w lutym 2013 roku. Krótko po ukaza-

niu się uzyskała nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Album roku muzyka chóralna, ora-

toryjna i operowa. 

Wszystkie  kompozycje Bembinowa cechuje szczególny rodzaj  emocjonalności  wywo-

dzącej się z wyjątkowego uwrażliwienia twórcy na warstwę semantyczną tekstu słownego. Nie-

zwykła sympatia okazywana całej twórczości Bembinowa, nie tylko przez chórzystów Astrola-

bium, ale również innych zespołów, może być rezultatem pewnej prawdy jaką te relacje słowno-

muzyczne  ze sobą niosą. Muzyka nie jest dominantą w tym związku. Bembinow wykorzystuje 

ją raczej do wzmocnienia przekazu tekstu. W sposób bardzo widoczny punktem wyjścia zawsze 

jest słowo. Wzmocnienie warstwy semantycznej odbywa się w pierwszej kolejności przez dosko-
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nałe uwypuklenie, przy pomocy środków muzycznych, prozodii umuzycznianych tekstów. Ak-

centy słowne znajdują swoje odzwierciedlenie w warstwie metro-rytmicznej, akcenty zdaniowe 

decydują o kulminacjach poszczególnych odcinków, a właściwości strukturalne tekstu o formie 

utworu.  Bembinow, jako kompozytor doskonale władający fakturą chóralną i bardzo dobrze 

znający możliwości techniczne poszczególnych głosów, świadomie operuje rejestrami dla uzy-

skania określonego efektu brzmieniowego. Język dźwiękowy Bembinowa jest dość tradycyjny, 

ale daleko mu do naiwności eklektyzmu. Tradycyjna tonalność łączy się tu ze zróżnicowaną w 

swej ekspresji melodyką, wspieraną lub wypieraną przez równie ekspresyjną harmonikę, przy 

jednoczesnym uzależnieniu obu tych czynników od semantyki tekstu słownego i jej emocjonal-

nego zabarwienia. Interpretacje utworów Bembinowa wymagają od dyrygenta jedynie podążania 

za wspomnianą wyżej prawdą. Pokora wobec kompozytorskiego zapisu, właściwe odczytanie re-

lacji warstw słownej i muzycznej, podążanie za wyznaczonymi przez twórcę punktami kulmina-

cyjnymi, rozumienie kontekstu historyczno-stylistycznego, i wreszcie poszukiwanie najlepszego 

dla danego dzieła kształtu brzmienia, stanowią dla mnie podstawę budowania każdej dźwięko-

wej realizacji. 

Od najwcześniejszych lat mojej działalności z Chórem Astrolabium z wielką przyjemno-

ścią przyjmuję propozycje poprowadzenia prawykonań utworów a cappella lub też przygotowa-

nia chóru do udziału w prapremierowych prezentacjach dzieł wokalno-instrumentalnych. 

W okresie od września 2005 do maja 2016 przygotowałam prawykonania następujących 

kompozycji:

 Łukasz Urbaniak –  Laudate Dominum –  prawykonanie tego 10 -głosowego utworu na 

chór mieszany a cappella miało miejsce podczas koncertu finałowego Konkursu Kompo-

zytorskiego „Fides et ratio” w Toruniu 23 listopada 2009 roku. Kompozycja uhonorowa-

na została przez jury konkursu II nagrodą.

 Szymon Godziemba-Trytek – Salomon – 3-częściowy utwór a cappella na chór mieszany 

i  organy,  nagrodzony I nagrodą we wspomnianym wyżej  Konkursie Kompozytorskim 

„Fides et ratio” i prawykonany przez Chór Astrolabium i Marcina Łęckiego, pod moją 

dyrekcją, podczas koncertu finałowego w dniu 23 listopada 2009 roku.

 Łukasz Urbaniak –  In te Domine speravi –  pierwsze wykonanie utworu odbyło się w 

Rzymie, podczas przesłuchań konkursu „Musica Sacra a Roma” lipcu 2011 roku.

 Beniamin Baczewski – Poprawa, Marek Wawrzynek – Sentyment z Dzieciństwa, Magda-

lena Andrulewicz – W hołdzie najmłodszym  - wszystkie wymienione kompozycje prawy-

konane zostały podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Piotra 
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Perkowskiego 7 grudnia 2012 roku. 

Ponadto w latach 2005-2016 Chór Astrolabium wziął udział w prawykonaniach następujących 

dzieł wokalno-instrumentalnych:

 Gedymin Grubba – Sinfonia Jubilate – prapremiera utworu odbyła się 14 czerwca 2008 

roku w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie, pod dyrekcją kompozytora.

 Krzesimir Dębski – Cosmopolis  - utwór napisany został na zamówienie UM Torunia dla 

potrzeb  nowo  powstałej  fontanny  miejskiej.  Jego  dźwiękową  rejestrację  (z  udziałem 

Astrolabium) zaprezentowano  toruńskiej publiczności w dniu 22 czerwca 2008 podczas 

uroczystego otwarcia fontanny. Prapremierowe wykonanie (na żywo) utworu Cosmopolis 

odbyło się pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego (z udziałem Astrolabium i TOS) 30 grud-

nia 2008 roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta zamykającej obchody 775 – lecia lo-

kacji Miasta Torunia.

 Jędrzej Rochecki – Suita Thorunium – prawykonanie odbyło się w Toruniu, 29 czerwca 

2013,  pod dyrekcją Jacka Błaszczyka,  w ramach programu Instytutu Muzyki  i  Tańca 

„Kompozytor-Rezydent”.

Dotychczasowa  15-letnia  aktywność  artystyczna  Chóru  Astrolabium znalazła  uznanie 

wśród przedstawicieli władz miasta i regionu kujawsko-pomorskiego.  Z okazji obchodzonego w 

roku 2009 jubileuszu 10-lecia działalności zespół uhonorowany został przez Prezydenta Miasta 

Torunia Michała Zaleskiego Medalem Honorowym Thorunium, przyznawanym za szczególne za-

sługi dla miasta. W roku 2014, podczas koncertu wieńczącego obchody 15 rocznicy powstania 

Chóru Astrolabium, Prezydent Miasta Torunia wręczył zespołowi Statuetkę Toruńskiego Flisaka 

„w uznaniu zasług dla życia kulturalnego i osiągnięcia wybitnego poziomu artystycznego”, jak 

napisano w krótkim uzasadnieniu. 

Za swoją pracę jako dyrygent Chóru Astrolabium, otrzymałam również nagrody indywi-

dualne. Dwukrotnie, w latach 2010 oraz 2015, znalazłam się w gronie muzyków, którym dany 

był zaszczyt odebrania  nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznawa-

nej z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki „za pomnażanie piękna i bogactwa życia muzycz-

nego regionu.” Wielkim dla mnie wyróżnieniem była również przyznana przez Prezydenta Mia-

sta Torunia Michała Zaleskiego nagroda za rok 2013 w kategorii „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego”. 

Jak już wcześniej wspomniałam i jak wynika z powyższego tekstu, mój artystyczny doro-

bek jest w znacznej mierze tożsamy z dorobkiem prowadzonego przeze mnie Chóru Astrola-

bium. Osiągane przez zespół sukcesy, ilość realizowanych projektów, dają obraz jakości wyko-

nywanej przeze mnie pracy i mojego osobistego rozwoju, jako dyrygenta. W okresie ostatnich 10 
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lat tylko kilka razy miałam okazję przygotowywać projekty z innymi zespołami. Głównie były to 

przedsięwzięcia z udziałem uczniów Wydziału Wokalnego i Orkiestry Kameralnej Zespołu Szkół 

Muzycznych w Toruniu.  Wykonaliśmy w tym składzie  Stabat  Mater  G.B. Pergolesiego oraz 

Glorię A. Vivaldiego. Koncerty „szkolne” na tle opisanego dorobku Chóru Astrolabium nie wy-

dają się może tak istotne, a jednak wymagały ode mnie bardzo dużo umiejętności dyrygenckich i 

pedagogicznych. Przyniosły mi też sporo satysfakcji i wiele mnie nauczyły, szczególnie w zakre-

sie metod pracy z zespołem instrumentalnym. 

Projektem bardziej spektakularnym, do którego przygotowania i poprowadzenia zosta-

łam zaproszona w 2012 roku przez Toruński Zespół Wokalny Schola Cantorum Thoruniensis 

było wykonanie suity kolędowej na chór i kameralną orkiestrę smyczkową Cicha noc Macieja 

Małeckiego. Zespół wokalny przygotował swoją partię pod kierunkiem Pawła Głowińskiego, zaś 

moja  rola  polegała  na  przygotowaniu  orkiestry  i  dyrygowaniu  całością.  W ramach  projektu 

odbyły się 2 koncerty, 29 grudnia (w obecności kompozytora) w Kościele Akademickim w Toru-

niu oraz 30 grudnia w bazylice konkatedralnej Świętej Trójcy w Chełmży. 

3. Praca w Zarządzie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej Astrolabium

w Toruniu

W roku 2008 grono chórzystów i przyjaciół chóru powołało do życia Stowarzyszenie Mi-

łośników Muzyki Chóralnej Astrolabium w Toruniu. Od momentu wybrania po raz pierwszy 

władz Stowarzyszenia pełnię funkcję członka Zarządu. Po podjętej przez Wyższą Szkołę Banko-

wą w Toruniu w roku 2011 decyzji o zaprzestaniu współpracy i częściowego finansowania dzia-

łalności Chóru Astrolabium oraz wobec braku innego instytucjonalnego patrona, Stowarzyszenie 

przyjęło na siebie pełnię odpowiedzialności za prawne i finansowe zabezpieczenie ciągłości ist-

nienia zespołu.  Jako osoba prawna Stowarzyszenie posiada narzędzia i możliwości gromadzenia 

środków finansowych zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych, prawno-skarbowej re-

prezentacji Chóru w jego artystycznej działalności oraz tworzenia dla niej zaplecza organizacyj-

no-logistycznego. 

Wspieranie działalności Chóru Astrolabium nie jest jednakże jedynym celem istnienia 

Stowarzyszenia. Trzy inne zapisane w statucie cele, a mianowicie: kształtowanie i upowszech-

nianie kultury muzycznej na obszarze Polski, popularyzowanie twórczości muzycznej, w szcze-

gólności twórczości chóralnej, w Polsce i poza jej granicami, a także czynny udział w życiu kul-

turalnym oraz pobudzanie aktywności muzycznej członków Stowarzyszenia oraz osób z nim nie 

związanych,  pozwoliły mi na stworzenie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego dla realizacji 

idei, która od dawna już zaprzątała mój umysł. Ideą tą było powołanie w Toruniu imprezy chó-
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ralnej o zasięgu międzynarodowym, której oferta programowa w sposób adekwatny odpowiada-

łaby na oczekiwania ze strony zarówno aktywnych uczestników wydarzenia, czyli chórzystów i 

dyrygentów, jak i publiczności. Prezentacja muzyki chóralnej (a cappella i wokalno-instrumen-

talnej) w formule przesłuchań konkursowych oraz koncertów festiwalowych, w jak najszerszym 

kontekście  stylistycznym i  wykonawczym,  poprzez  obecność  chórów mieszanych,  jednorod-

nych, młodzieżowych, dziecięcych, zespołów kameralnych, a także w jej dwóch odsłonach: ama-

torskiej i profesjonalnej, wydawała się bardzo atrakcyjna z punktu widzenia słuchaczy i niezwy-

kle rozwijająca dla samych artystów. Wśród głównych celów projektu znalazły się również ele-

menty edukacyjne w postaci warsztatów z zakresu technik wokalnych i improwizacji.

Opisane wyżej główne założenia programowe i międzynarodowy charakter wydarzenia 

skłoniły mnie i cały komitet organizacyjny do podjęcia współpracy z  partnerem zagranicznym - 

Piroską Horvath reprezentującą początkowo Fundację Interkultur, a obecnie agencję Meeting-

Music,  współtwórczynią  grupy  międzynarodowych  konkursów  chóralnych  odbywanych  pod 

znakiem Musica Mundi.  W skład powołanego w 2012 roku Komitetu Artystycznego weszli: 

prof. Krzysztof Szydzisz, Gabor Hollerung i ja. Przyjęłam również funkcję najpierw Dyrektora 

Projektu, później Dyrektora Artystycznego Festiwalu. 

Po dwuletnim okresie przygotowań, przy ogromnym zaangażowaniu finansowym ze stro-

ny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Urzędu Miasta  Torunia 

oraz sponsorów, pod patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia Mi-

chała Zaleskiego, w dniach 11-15 września 2013 roku przeprowadziliśmy I edycję Międzynaro-

dowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego im. M. Kopernika Per Musicam ad Astra. Załączone 

w przygotowanej przez mnie dokumentacji afisze festiwalowe obrazują zakres mojego osobiste-

go wkładu w kształt festiwalu. Do moich obowiązków jako dyrektora artystycznego należały 

m.in.: układ koncertów chórów uczestniczących i przesłuchań konkursowych, zaproszenie gości 

specjalnych, decyzje programowe, wybór artystów i przygotowanie koncertów inauguracyjnych. 

W odbytych do tej pory 4 edycjach Per musicam ad Astra wzięło udział ponad 50 zespo-

łów amatorskich, reprezentujących takie kraje jak: Meksyk, Korea Płd, RPA, Singapur, Puerto 

Rico, Węgry, Niemcy, Litwa, Holandia, Czechy, Słowacja, Islandia, Szwecja, Finlandia, Łotwa i 

oczywiście Polska. Z ich udziałem przeprowadzone zostały trzy konkursy oraz odbyło się 22 

koncerty festiwalowe nie tylko na terenie Torunia, ale również w innych miastach regionu ku-

jawsko-pomorskiego: Chełmnie, Chełmży, Lubiczu, Inowrocławiu i Bydgoszczy. Oprócz kon-

certów festiwalowych zorganizowaliśmy 6 koncertów galowych, w których wzięli udział goście 

specjalni: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszew-

skiego (dwukrotnie – w latach 2013 i 2016), Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Si-
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lesia pod dyrekcją Anny Szostak, Chór  Kameralny UAM pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza, 

Kameralny Zespół  Muzyki  Północno-Wschodniej  i  Popołudniowej Pro  Forma  pod  dyrekcją 

Marcina Wawruka oraz Chór Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA) pod dyrekcją Renette Bo-

uwer. 

We  wszystkich  Koncertach  Inauguracyjnych  uczestniczył  przygotowany  przeze  mnie 

Chór Astrolabium. Zależało mi, by I edycję PMAA otworzyła muzyka polska. Mój wybór padł 

na Harnasie Karola Szymanowskiego – dzieło, które nigdy wcześniej nie było wykonywane w 

Toruniu. Wykonaliśmy je wspólnie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Sebastianem Karpie-

lem-Bułecką i jego kapelą. Koncert poprowadził Tomasz Tokarczyk. Podczas Koncertu Inaugu-

racyjnego w roku 2014 zaprezentowana została  Mass for peace Karla Jenkinsa. Do wykonania 

zaprosiłam Chór Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany przez Marcina Tomczaka, Elżbietę 

Wróblewską (mezzosopran), Toruńską Orkiestrę Symfoniczną i dyrygenta Dainiusa Pavilionisa. 

Program III Koncertu Inauguracyjnego (r. 2015) wypełnił  Magnificat  Martina Palmeriego. Po-

nieważ utwór ten stanowi podstawę mojego przewodu habilitacyjnego dokładniejsze informacje 

dotyczące moich jego realizacji zamieszczone są poniżej, w części poświęconej opisowi dzieła. 

Koncertowi inaugurującemu IV edycję Per Musicam ad Astra (r. 2016) nadałam tytuł „Per musi-

cam ad humanitatem”, chcąc tym razem zaproponować publiczności festiwalowej przekaz nieco 

bardziej osobisty. Program, na który złożyły się utwory: Lacrimosa A. Brejzy, Song of the Uni-

versal i  Sunrise Mass  O. Gjeilo, miał nie tylko zachwycić pięknem swej muzyki, ale również 

stać się przyczynkiem dla rozważań nad istotą naszego człowieczeństwa i rolą człowieka we 

wszechświecie. Warstwa muzyczna wzbogacona została przez oprawę wizualną skonstruowaną 

w oparciu o fotografie podróżnika Zdzisława Preisnera oraz prace ze zbiorów toruńskiej Galerii i 

Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Wykonawcami koncertu, który miałam przyjemność 

poprowadzić były Chór Astrolabium i Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis. 

Wydawać by się mogło, że cztery edycje to jeszcze niewiele dla imprezy takiej jak mię-

dzynarodowy festiwal chóralny. Mimo to, zdaniem zarówno fundatorów, jak i publiczności festi-

walowej oraz artystów, Per Musicam ad Astra już na trwałe wpisał się w kalendarz imprez kultu-

ralnych miasta  Torunia.  Przede wszystkim jednak wypełnione publicznością  sale  koncertowe 

świadczą o tym, że udało się zrealizować najważniejszy i bardzo motywujący mnie do dalszych 

działań cel, jakim jest popularyzacja muzyki chóralnej. Fakt wyrażanej przez odbiorców potrze-

by istnienia Per Musicam ad Astra został doceniony przez Urząd Miasta Torunia i stał się jed-

nym z elementów uzasadnienia przyznanej mi w 2014 roku przez Prezydenta Michała Zaleskie-

go nagrody w kategorii „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.
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4. Praca w jury konkursów chóralnych

Dotychczasowy przebieg mojej kariery zawodowej jako dyrygenta chóralnego zaowoco-

wał zaproszeniami do udziału w pracach jury konkursów chóralnych.4 Niezależnie od charakteru 

i rangi danych przesłuchań, każdorazowo z wielką pokorą podchodzę do kwestii oceniania efek-

tów pracy innych dyrygentów, zdając sobie sprawę z tego jak wiele elementów składa się na 

ostateczny sukces lub porażkę konkursową i jak wiele wysiłku należy włożyć w wyeliminowanie 

ewentualnych pozamuzycznych i przypadkowych zagrożeń. Wielką odpowiedzialnością i  wy-

zwaniem dla jurorów konkursów przeznaczonych dla ruchu amatorskiego jest to, by na skutek 

sformułowanej przez nich oceny i ostatecznego werdyktu uczestnicy (zarówno dyrygenci jak i 

chórzyści) zostali zmotywowani do dalszego rozwoju i poznali kierunki w jakich powinien on 

postępować. W ostatnich latach kilkakrotnie uczestniczyłam w pracach komisji oceniających re-

gionalne konkursy chóralne oraz miałam wielką przyjemność pełnienia funkcji jurora podczas 4 

konkursów międzynarodowych. Były to: 

 „Venezia  in  Musica”  6º Festival  e  Concorso  Corale  Internazionale  -  Lido  di 

Jesolo,Włochy,2008 

 Concorso Corale Internazionale - Riva del Garda, Włochy, 2010 

 „European Choir Games” - Graz, Austria, 2013 

 „In...  Canto  sul  Garda.  Profane  et  sacrae”  Concorso corale  internazionale  -  Riva  del 

Garda, Włochy, 2013 

            Wszystkie te konkursy charakteryzują się bardzo zbliżoną formułą, która to między inny-

mi każdorazowo, podczas indywidualnych spotkań z dyrygentami uczestniczących w imprezie 

chórów, wymaga od jurorów głębokiego uzasadnienia dokonanej oceny. Możliwość pracy w jury 

tak dużych konkursów chóralnych5 traktuję nie tylko jako wyróżnienie, ale przede wszystkim 

jako formę doskonalenia własnego warsztatu pracy. 

Udział w pracach jury konkursów międzynarodowych zaowocowało zaproszeniem mnie 

do składu World Choir Council – grona doradczego fundacji Interkultur. 

5. Praca dydaktyczna 

Mój dorobek dydaktyczny związany jest z pracą jaką wykonuję w Zespole Szkół Mu-

zycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. W placówce tej zatrudniona jestem od roku 

1997 - początkowo w charakterze nauczyciela gry na fortepianie, zaś od roku 1999 na etacie na-

4 Wykaz wszystkich konkursów, podczas których pełniłam funkcję jurora znajduje się w załączonej dokumentacji

5 W konkursie „European Choir Games” wzięło udział ponad 80 zespołów z całego świata, które oceniało kilka 
składów jurorskich.
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uczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych w SM II st. i OSM II st. W roku 2006 powierzono mi 

dodatkowo funkcję kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych, wydziału rytmiki i śpie-

wu, zaś od roku 2007 pełnię funkcję wicedyrektora szkoły. W roku 2009 uzyskałam stopień na-

uczyciela  dyplomowanego.  Obowiązki  wynikające  z  przydzielonych  mi  funkcji  zobligowały 

mnie do ukończenia w roku 2010 Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzania Oświatą. 

Wśród powierzonych mi  zadań funkcyjnych  znajdują się  między innymi:  organizacja 

czasu pracy podległych mi sekcji, praca nad arkuszem organizacji roku, organizacja egzaminów 

promocyjnych, dyplomowych i innych przesłuchań, przygotowanie rekrutacji, inicjowanie i or-

ganizacja form doskonalenia zawodowego nauczycieli, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, a 

przede wszystkim kształtowanie twórczej atmosfery i właściwych relacji pracowniczych. Ponie-

waż w pracy dyrygenta chóru amatorskiego obok umiejętności czysto muzycznych równie waż-

nym warunkiem osiągnięcia sukcesu są wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, 

metodyki i zarządzania (rozumianego jako sztuka osiągania zamierzonych rezultatów poprzez 

odpowiedni zestaw działań, takich jak planowanie, organizowanie, decydowanie i motywowa-

nie), zdobyte w czasie blisko 20 lat kariery nauczycielskiej doświadczenie jest mi niezwykle po-

mocne w prowadzonej działalności artystycznej. Oczywiście oddziaływanie to nie jest tylko jed-

nostronne. Działalność artystyczna, prowadzenie zespołu, współpraca z instytucjami muzyczny-

mi, artystami, organizacja koncertów, festiwalu, pozwala mi gromadzić doświadczenie niezwy-

kle pomocne w pełnieniu obowiązków wicedyrektora szkoły.

W oczywisty sposób wielokrotnie dochodzi do przenikania się obu pól mojej zawodowej 

aktywności. Przykładem tego są nie tylko występy Astrolabium podczas organizowanych przez 

szkołę koncertach, ale również zrealizowane przeze mnie projekty koncertowe z orkiestrą szkol-

ną i uczniami Wydziału Wokalnego oraz zorganizowana przeze mnie w roku 2014 I edycja Re-

gionalnych Przesłuchań Chórów Szkół Muzycznych.

Jakość świadczonej przez mnie pracy zyskała uznanie dyrektora ZSM w Toruniu, czego 

wyrazem były kilkakrotnie przyznawane mi nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W roku 

2014 lista moich dotychczasowych osiągnięć jako nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych 

(w tym sukcesy moich uczniów w konkursach przedmiotowych z kształcenia słuchu i  zasad 

muzyki), wychowawcy, kierownika sekcji oraz wicedyrektora szkoły zyskała przychylną opinię 

komisji przyznającej nagrody Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie Edukacji. 

Ze względu na dotychczasowy brak zatrudnienia w jakiejkolwiek jednostce szkolnictwa 

wyższego, nie posiadam doświadczenia w zakresie dydaktyki akademickiej. Jedyną do tej pory, 

ale bardzo dla mnie ciekawą i ważną formą współpracy, jaką podjęłam z Akademią Muzyczną 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016, było poprowadze-

14



nie praktyk dyrygenckich studentek specjalności: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych – Aliny Ackiewicz oraz Nastassii Hotsman – oraz opieka nad przygotowaniem 

przez nie dwóch recitali dyplomowych z udziałem Chóru Astrolabium. 

W zakresie mojej działalności dydaktycznej w okresie ostatnich 10 lat znalazły się rów-

nież zajęcia warsztatowe poświęcone emisji głosu i metodom kształtowania brzmienia zespołu. 

Zajęcia te poprowadziłam na zaproszenie chórów: Canto Grazioso z Brodnicy oraz Tibi Mariae 

z Grudziądza, a także na zaproszenie organizatorów VIII Turnieju Chórów „O wstęgę Drwęcy” i 

Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Stosowne zaświadczenia znajdują 

się w załączonej dokumentacji.

6. Opis dzieła 

Dziełem artystycznym, które stanowi podstawę mojego przewodu habilitacyjnego (zgod-

nie z wymaganiami określonymi w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule na-

ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) jest wydana nakładem Wydawnictwa Dux 

płyta CD zawierająca dźwiękową rejestrację kompozycji Martina Palmeriego – Magnificat. Re-

jestracji dokonano w dniu 1 lipca 2015 roku w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy podczas 

koncertu finałowego III Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego Per Musicam ad 

Astra. Nagrany materiał stanowi dźwiękową dokumentację trzeciego przygotowanego i popro-

wadzonego przeze mnie wykonania tego utworu. Pierwsze i zarazem najważniejsze, będące bo-

wiem polską prapremierą, wykonanie utworu odbyło się 30 listopada 2014 roku również w Dwo-

rze Artusa, z okazji obchodzonego wówczas przez Chór Astrolabium jubileuszu 15-lecia działal-

ności artystycznej. Druga z dwóch wcześniejszych realizacji miała miejsce w toruńskim Dworze 

Artusa w dniu 27 czerwca 2015 roku podczas uroczystego Koncertu Inauguracyjnego wspomnia-

nego wyżej festiwalu.

Wysokie wymagania natury technicznej i stylistycznej, jakie stawia przed muzykami Ma-

gnificat, zrodziły potrzebę bardzo uważnego i przemyślanego doboru obsady wykonawczej. We 

wszystkich trzech koncertach wzięli  udział ci sami artyści.  Realizację wokalnych partii solo-

wych, bardzo skomplikowanych zarówno pod względem  intonacyjnym, jak i rytmicznym, po-

wierzyłam dwóm młodym, utalentowanym śpiewaczkom, których umiejętności w zakresie tech-

niki wokalnej oraz duża wrażliwość na intonację, a także kompatybilność barwowa ich głosów, 

były mi dobrze znane. Partię sopranu wykonała Aleksandra Turalska, która swą wokalną eduka-

cję rozpoczęła w prowadzonym przez mnie Chórze Astrolabium, a następnie po ukończeniu Aka-

demii Muzycznej w Bydgoszczy przez kilka lat związana była z Chórem Narodowego Forum 

Muzyki  we Wrocławiu,  obecnie  zaś  współpracuje  z  Collegium Vocale  Gent  oraz  Collegium 
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1704. W partii mezzosopranu usłyszeliśmy Agatę Schmidt, również toruniankę, absolwentkę Ze-

społu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu oraz Akademii Muzycznej im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, laureatkę prestiżowych nagród Opery Narodowej w Pa-

ryżu, solistkę Atelier Lyrique. Niezwykle inspirującą i ważną dla jakości realizowanego projektu 

okazała się współpraca z włoskim wirtuozem bandoneonu Mario Stefano Pietrodarchi. Jego wy-

bitna muzykalność, wyczucie stylu i błyskotliwa gra wywierały pozytywny wpływ na cały aparat 

wykonawczy. Równie wymagającą technicznie i stylistycznie jest w Magnificat partia orkiestry. 

Przystępując po raz pierwszy do realizacji tego projektu wiedziałam, że moje oczekiwania w tym 

zakresie spełni zespół, z którym miałam już okazję wcześniej współpracować – Orkiestra Kame-

ralna Capella Bydgostiensis, skupiający w swoim gronie bardzo dobrych muzyków, ambitnych, 

otwartych i niezwykle zaangażowanych. W zarejestrowanym wykonaniu, podobnie jak w pozo-

stałych dwóch, uczestniczył jako pianista sam kompozytor Martin Palmeri.6

W czasie  swej  kilkunastoletniej  pracy  artystycznej  kilkakrotnie  miałam  przyjemność 

przygotowywać prawykonania utworów, wchodząc tym samym w kontakt z kompozytorami. Są 

wśród nich tacy, którzy bardzo ostrożnie wchodzą w relacje z wykonawcami nie chcąc ingero-

wać w twórczy charakter interpretacji. Inni z kolei tak mocno przywiązani są do własnego wy-

obrażenia dźwiękowej realizacji ich kompozycji, że chętnie podejmują próbę narzucenia tej wizji 

wykonawcom. 

Kilka czynników zadecydowało o tym, że współpraca z Martinem Palmerim wyglądała 

nieco inaczej. Po pierwsze, w czasie, gdy pracowaliśmy nad polską prapremierą Magnificat, ma-

teriały nutowe nie były jeszcze wydane drukiem (ukazały się one nakładem wydawnictwa Schott 

dopiero jesienią roku 2015), Martin Palmeri zaś wciąż pracował nad ostateczną wersją i nanosił 

drobne poprawki. Po drugie, kompozytor przyjął zaproszenie do udziału w wykonaniu swojego 

dzieła. Stając się zaś jednym z członków zespołu stanął tym samym przed koniecznością precy-

zyjnej realizacji swojej partii  i  nie miał możliwości dokonywania zewnętrznej oceny tego co 

kreujemy. To sprawiło, że ostatecznie musiał zaufać wyłącznie dyrygentowi. Chętnie oczywiście 

odpowiadał na pytania z zakresu stylistyki i charakteru obecnych w utworze różnych rodzajów 

tanga, pozostając jednakże zarazem bardzo otwartym na uzasadnione względami wykonawczy-

mi, akustycznymi oraz interpretacyjnymi korekty zapisanych w partyturze wskazówek dotyczą-

cych np. tempa czy artykulacji. 

6 Martín PALMERI to argentyński kompozytor, pianista, dyrygent chóralny i symfoniczny, wokalista. Urodził się w 
Buenos Aires w 1965 r. Studiował kompozycję u Daniela Montesa, Marcela Chevaliera, Rodolfa Mederosa, Virtú 
Maragna i Edgara Grany (Nowy Jork), dyrygenturę chóralną u Antonia Russa i Nestora Zadoffa, dyrygenturę sym-
foniczną u Maria Benecry, śpiew u Amalii Estévez i José Crea, a fortepian u Eduardo Paeza i Orlanda Trípodi..  
Pełna notka biograficzna kompozytora znajduje się w książeczce płyty.

16



Ponadto, nie licząc kilku obecnych w przestrzeni internetowej fragmentów (video) wyko-

nań Magnificat, nasza realizacja tego utworu była pierwszą, która została profesjonalnie zareje-

strowana, z myślą o wydaniu płyty. Wobec powyższego, przystępując do pracy nad utworem, nie 

posiadaliśmy żadnych wzorców wykonawczych.  Okoliczności te nadały mojej pracy niezwykle 

twórczych cech, charakterystycznych dla wszelkich realizacji premierowych. Fascynującym sta-

ło  się  poszukiwanie  najlepszej  koncepcji  wykonawczej.  Budowaliśmy  wspólnie  z  twórcą  i 

wszystkimi biorącymi udział w projekcie artystami formę utworu, odkrywając właściwe dla cha-

rakteru poszczególnych części tempa, rodzaje artykulacji, proporcje brzmieniowe. W kontekście 

opisanych wyżej okoliczności ogromną satysfakcję daje mi wyrażane przez kompozytora zado-

wolenie z uzyskanych efektów naszej współpracy. 

W Magnificat Palmeri kontynuuje swoją ideę tworzenia dzieł wokalno- instrumentalnych 

o tematyce sakralnej, przesiąkniętych w warstwie muzycznej stylistyką tango nuevo i jak pisze 

sam kompozytor w książeczce płyty „mających swe [muzyczne] korzenie w tango z Buenos 

Aires”. Kompozytor podkreśla również, że utwór ten pod względem formalnym, harmonicznym 

i fakturalnym wykazuje znaczący progres w stosunku do dzieł wcześniejszych, w tym słynnej 

Misatango. W Magnificat Palmeri przełamuje schematyzm formalny charakterystyczny dla tra-

dycyjnego tanga, komplikuje budowę, stosuje wyszukane techniki, stawia wykonawcom wyso-

kie wymagania techniczne, wskazując jako źródło bezpośredniej inspiracji w tym zakresie Ma-

gnificat Jana Sebastiana Bacha. 

Bachowskie wzorce dostrzegalne są głównie na poziomie wspomnianej komplikacji uży-

tych środków, rozczłonkowania tekstu7 i wynikającej z tego budowy formalnej, obsady i charak-

teru  poszczególnych  części,  niektórych  pomysłów  melodycznych  i  rozwiązań  fakturalnych. 

Można również doszukiwać się tu śladów bachowskiej retoryki osadzonej w głębokich rozważa-

niach natury teologicznej. Niezwykle symbolicznie i teologicznie osadzonym rozwiązaniem wy-

daje się na przykład zastosowana przez kompozytora w fugowanym odcinku części 11 zmiana 

charakterystycznego dla tanga metrum 4/4 na 3/4. Zabieg ten znajduje swoje uzasadnienie w sta-

nowiącym podstawę tej  części  tekście  tzw.  małej  doksologii  i  symbolicznym nawiązaniu do 

obecnej  w niej  adoracji  Trójcy Świętej.   Również charakter poszczególnych części pozostaje 

skorelowany z semantyką ich warstwy słownej. Bardzo wyraźnie związek ów eksponują na przy-

kład niezwykle burzliwe i energetyczne części 6 i 7 oparte odpowiednio na tekstach” okazał moc 

swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich” oraz „strącił władców z tro-

nu, a wywyższył pokornych”, czy też niezwykle liryczna część 2  „bo wejrzał na uniżenie swojej 

7 Palmeri wykorzystuje w swych utworach łacińskie wersje językowe tekstów liturgicznych, co podkreśla związek z 
muzyką europejską, jednocześnie nadając jego utworom bardzo uniwersalny charakter. Dzięki temu połączeniu 
cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno ze strony słuchaczy, jak i wykonawców na całym świecie.
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służebnicy”. Ciekawa pod tym względem jest również część pierwsza, w której kompozytor użył 

dla słów „Magnificat anima mea Dominum” tonacji molowej, czyniąc je tym samym emocjonal-

nie nieoczywistymi. Początkowe okrzyki chóru i późniejsza polifoniczna konstrukcja tego odcin-

ka oparta na molowym bardzo ekspresyjnym temacie nadaje całości niespokojny, momentami 

dramatyczny  charakter,  odbierając  chwili  zwiastowania  radość,  a  przywodząc  na  myśl  nie-

uchronność męki i śmierci Chrystusa. 

Będąc świadomą respektowania przez kompozytora oczywistej dla muzyki wokalno-in-

strumentalnej konieczności wiązania tekstu z muzyką na poziomie znaczeniowym i struktural-

nym (między innymi w zakresie zachowywania odpowiedniej akcentacji umuzycznianych słów), 

a nawet symbolicznym, uznałam, że z punktu widzenia wykonawcy elementem nadrzędnym dla 

realizacji Magnificat powinno być tango. Stylistyce tango nuevo podporządkowane zostały bo-

wiem wszystkie elementy tego dzieła: melodyka, rytmika, harmonika, kolorystyka, artykulacja, 

dynamika,  agogika.  Ono zatem powinno stanowić klucz do zrozumienia dzieła  i  rozstrzygać 

wszelkie interpretacyjne wątpliwości. Budując własny model interpretacji utworu w mniejszym 

zakresie koncentrowałam się na związkach słowno-muzycznych, starając się raczej odczytywać 

emocjonalny i stylistyczny cel zastosowanych środków muzycznych przez pryzmat charaktery-

stycznej dla tanga ekspresji. 

W przypadku takich realizacji  jak  Magnificat,  kiedy dyrygent  odpowiada zarówno za 

przygotowanie chóru, jak i późniejsze poprowadzenie całości dzieła, powstają idealne okoliczno-

ści dla stworzenia spójnej interpretacji. Pracę nad realizacją Magnificat z oczywistych względów 

rozpoczęłam od przygotowania partii chóralnej. Chór odgrywa w tym dziele bardzo ważną rolę, 

jest obecny w 8 spośród 11 jego części. Mimo, iż kompozytor stosuje prawie wyłącznie fakturę 

czterogłosową, to wymagania jakie stawia w warstwie harmonicznej, rytmicznej oraz tempa re-

alizacji niektórych przebiegów są wysokie. Zdecydowanie dominującą dla całości jest faktura 

polifoniczna, przy czym 3 części (I, X i XI) zawierają skomplikowane odcinki fugowane. Tema-

ty w nich zastosowane oraz ich stałe kontrapunkty wymagały bardzo dokładnego opracowania 

artykulacyjnego, wokalnego i emocjonalnego, tak by każdorazowe ich pojawianie się, jak rów-

nież operowanie w odcinkach łącznikowych ich motywiką, było dla słuchacza czytelne. 

W pracy z  chórem nigdy nie korzystam z pomocy akompaniatora – również podczas 

przygotowywania zespołu do wykonań dzieł wokalno-instrumentalnych. W początkowym okre-

sie działalności zespołu była to sytuacja wymuszona, obecnie zaś jest to bardzo celowy zabieg. 

Brak oparcia w warstwie akompaniamentu zmusza śpiewaków do intensyfikowania wysiłków w 

zakresie intonacji, barwy, precyzji wykonawczej oraz kształci poczucie odpowiedzialności za bu-

dowanie formy, tak by dublujące partie wokalne instrumenty rzeczywiście pełniły rolę towarzy-
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szącą (wspomagającą) wobec partii chóralnej. Wymaga to od dyrygenta dokładności w później-

szym dostosowaniu i wyrównaniu artykulacyjnym poszczególnych dublujących się partii wokal-

nych z instrumentalnymi. W Magnificat owego wyrównania wymagały nie tylko partie chóralna 

i grupy smyczków, ale również wszystkie pozostałe. Wielokrotnie bowiem solowe partie wokal-

ne przejmują i kontynuują wątki tematyczne zainicjowane przez chór. Również bandoneon czę-

sto dołącza do wybranych partii powielając ich materiał.  

Oczywiście rola orkiestry w  Magnificat  nie sprowadza się tylko do dublowania innych 

partii. Jej niezależność objawia się zarówno w ognistych introdukcjach części VI , VII czy li-

rycznym początku części IX, jak również w wielu krótkich frazach, motywach, nawet pojedyn-

czych dźwiękach, które wymagały odpowiedniego wyeksponowania. Krótkie i intensywne cre-

scenda  oraz  decrescenda, akcenty, modyfikacje barwy w smyczkach z ostrej na liryczną i od-

wrotnie, operowanie rodzajami artykulacji, podkreślanie ostrości rytmów i wyrazistości pulsu, 

ekspresyjnie i błyskotliwie wykonane partie bandoneonu i fortepianu – wszystko to stanowiło 

podstawowy nośnik charakterystycznej dla tanga ekspresji i jego stylistyki w ogóle. 

Jak już wspomniałam wcześniej,  wydany na  płycie  materiał  zarejestrowany został  na 

żywo, podczas koncertu, w sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sala ta dysponuje wyjąt-

kowo dobrą akustyką. Dla zachowania, uzyskanych w tych znakomitych warunkach, naturalnych 

proporcji  brzmienia,  podczas miksowania nagrania zrezygnowałam z wykorzystania ustawio-

nych dla chóru mikrofonów podpórkowych. Dzięki temu zaznaczyły się plany solistów, orkiestry 

i stojącego za nimi chóru.

7. Plany na przyszłość

Najbliższe lata swojej działalności artystycznej postrzegam z jednej strony w perspekty-

wie konieczności kontynuowania tego, co w mojej dotychczasowym dorobku dobre i wartościo-

we, z drugiej zaś w perspektywie konieczności zaspokojenia potrzeby własnego rozwoju. W za-

kresie pracy z Chórem Astrolabium oraz przygotowywania koncepcji kolejnych edycji Festiwalu 

„Per Musicam ad Astra” owe dwie perspektywy w sposób naturalny się nakładają. Kolejne wy-

zwania repertuarowe, uczestnictwo w kolejnych festiwalach i konkursach chóralnych i  każde 

inne działanie artystyczne niewątpliwie wzbogaca moje dyrygenckie doświadczenie. Niemniej 

jednak praca z zespołem amatorskim nie zawsze pozwala na utrzymywanie stałego osobistego 

rozwoju muzycznego dyrygenta. Wielokrotnie dobór repertuaru, stopień intensywności działal-

ności koncertowej, rodzaj wyzwań konkursowych, wyznaczany jest przez aktualne możliwości 

danego składu chórzystów. Konieczność powstrzymywania własnych ambicji artystycznych sta-

nowi niewątpliwie jeden z najtrudniejszych i najbardziej frustrujących aspektów pracy dyrygenta 
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