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Muzyka towarzyszyła mi od początku życia. Urodziłam się w rodzinie z tradycjami 

muzycznymi. Najbliższą mi osobą, która ma stały kontakt z muzyką, jest moja mama – 

absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora  

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. J.S. Bacha w Grajewie. Ukończyłam PSM I 

stopnia w Grajewie w klasie fortepianu (1990) i gitary (1993), a następnie edukację muzyczną 

kontynuowałam w PSM II stopnia w Łomży w klasie gitary p. Janusza Bączka i w PSM II 

stopnia w Białymstoku w klasie gitary p. Krzysztofa Panuciaka. Swoje pierwsze kroki  

w obszarze chórmistrz-amator realizowałam w scholi parafialnej przy kościele Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy w Grajewie, prowadząc scholę młodzieżową i dziecięcą, a następnie 

zespół wokalny Unum Sint. Jednocześnie studiowałam w Akademii Muzycznej w Warszawie 

Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym na kierunku Wychowanie 

Muzyczne, specjalność – prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych. Studia  

w Białymstoku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym w 2000 roku, a za występ 

artystyczny w ramach koncertu dyplomowego otrzymałam ocenę celującą. Wówczas też 

śpiewałam w kilku chórach: Chórze Zespołu Placówek Kształcenia Artystycznego Scholi 

Cantorum Bialostociensis pod dyrekcją prof. Violetty Bieleckiej, Chórze Cantate Deo  

w Lublinie, a następnie w Chórze Akademii Medycznej w Białymstoku pod dyrekcją  

prof. Bożenny Sawickiej pełniłam funkcję korepetytora. 

Po ukończeniu studiów zainaugurowałam działalność Chóru Wyższej Szkoły 

Administracji Publicznej w Białymstoku (WSAP). Zespół powstał jesienią 2000 roku dzięki 

mojej inwencji wspartej przez ówczesnego rektora uczelni prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, 

obecnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ku zdziwieniu większości studentów 

walory głosowe nie były jedynym, podstawowym kryterium przesłuchań. Zaletą młodych 

ludzi była także umiejętność nawiązywania kontaktów, radość życia i otwartość na świat. 

Szybko okazało się bowiem, że kształceniu techniki wokalnej musi towarzyszyć integrowanie 

zespołu i budowanie przyjaznych relacji między jego członkami, ponieważ moim zdaniem, 

tylko umiejętne doskonalenie  kilku kompetencji stwarza szansę zbudowania zespołu, który 

będzie „śpiewał jednym głosem”. Rozpoczęliśmy prace nad pierwszymi utworami. Było to 

duże wyzwanie, gdyż studenci, z którymi współpracowałam, nigdy wcześniej nie mieli 

kontaktu ze śpiewem chóralnym. Cieszyliśmy się z efektów naszych wysiłków, pomagaliśmy 

sobie wzajemnie, poznawaliśmy własne ograniczenia i sposoby radzenia sobie z nimi. Stało 



 

się jasne, że dla nas wszystkich śpiewanie w chórze i miłość do muzyki mają taką samą 

wartość jak pragnienie osiągnięcia tego samego celu poprzez przyjazną współpracę.  

W kolejnych latach występowaliśmy na licznych koncertach, konkursach i festiwalach, nie 

tylko w Polsce, ale i za granicą. 31 marca 2006 roku zaprezentowałam z zespołem Koncert 

Muzyki Hiszpańskiej w ramach przewodu doktorskiego w zakresie sztuk muzycznych  

w dziedzinie dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna. W repertuarze koncertu znalazły 

się utwory a cappella oraz Maria Castelnuova-Tedesca Romancero Gitano na chór mieszany  

i gitarę klasyczną.  

W latach 2000-2006 współpracowałam również z: zespołem wokalnym Zespołu Szkół 

Muzycznych w Białymstoku (wrzesień 2003 – czerwiec 2006) oraz chórem szkolnym  

X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (od października 2004). W tym okresie  

w ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia 

licencjackie w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie gitary st. wykł. Henryka Jóźwiaka 

(październik 2003 – czerwiec 2005). 

 Od 1999 roku pracuję w Akademii Muzycznej w Warszawie/Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, początkowo 

jako wykładowca gry na gitarze na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej, a następnie jako adiunkt w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej. 

Analiza mojego dotychczasowego dorobku naukowo-artystycznego obejmuje okres od 

października 2006 roku, tj. od otwarcia przewodu doktorskiego do chwili obecnej. Taka 

cezura umożliwia mi chronologiczne zaprezentowanie pełnej aktywności kierowanych przeze 

mnie zespołów (w ten sposób mogę przedstawić dorobek od października 2006 do września 

2007 – uzyskanie stopnia doktora). Jako kryterium charakterystyki przyjęłam obszar 

tematyczny. 

W roku akademickim 2006/2007 Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku nadal prowadził aktywną działalność koncertową 

mimo kłopotów finansowych uczelni i zauważalnego stopniowego ograniczania budżetu 

chóru. Wprawdzie zmniejszyła się nieco liczba wyjazdów zagranicznych i ilość 

realizowanych koncertów wokalno-instrumentalnych, ale dzięki mojej działalności 

mediacyjnej z władzami uczelni oraz towarzyszącemu mojej pracy przesłaniu zawartemu  

w słowach Witolda Gombrowicza (…) sztuka polega na doskonaleniu formy poziom 

artystyczny chóru stale wzrastał. Współpracując z uczelnią niepaństwową, ukształtowałam  

w sobie umiejętność systematycznego stymulowania zespołu w kierunku permanentnego 

rozwoju niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej uczelni, budżet której uwarunkowany 



 

jest w całości od czesnego studentów. Dlatego też tak bogatą aktywność chóru mimo 

problemów ekonomicznych uczelni uważam za duży sukces. 

Za najważniejsze osiągnięcia Chóru WSAP uznaję: Złoty Dyplom podczas  

I Mi ędzynarodowego Konkursu Chórów SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie (2007), Złoty 

Dyplom w kategorii chórów świeckich podczas III Ogólnopolskiego Konkursu „Ars 

Liturgica” w Gnieźnie (2008), Grand Prix  oraz I miejsce w kategorii chórów świeckich 

podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego „Musica sacra – Ars Liturgica”  

w Toruniu (2008), Złoty Dyplom w kategorii sakralnej i Srebrny Dyplom w kategorii 

superior podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu  FESTIVAL OF SONGS w Ołomuńcu 

(2009), I miejsce (Złota Lira) na V Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 

„Varsovia Cantat” (2009), Złoty Dyplom, Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie 

kompozycji Feliksa Nowowiejskiego” (Feliks Nowowiejski – Parce Domine) oraz Nagroda 

specjalna „Za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego” (Stanisław Moryto – 

Missa brevis pro Defunctis cz. Introitus, Kyrie eleison) podczas IX Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo (2010).  

Chór WSAP koncertuje przez cały rok, ma też za sobą pierwsze występy za granicą 

(od początku działalności):  

• w Charkowie (Ukraina) odbył tournée na zaproszenie Ukraińskiej Akademii Administracji 

Publicznej przy Prezydencie Ukrainy i tamtejszej Polonii (luty 2002),  

• w Berlinie – Wildau (Niemcy) koncertował na zaproszenie prezydenta Technische 

Fachhochschule (lipiec 2003),  

• w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (Belgia) podczas otwarcia wystawy 

„CZAS NA PODLASKIE” ukazującej unikatową przyrodę regionu podlaskiego i jego 

wielokulturowość – wystawa zainaugurowała czterodniową kampanię informacyjno-

promocyjną województwa podlaskiego; w Kościele Notre Dame de la Chapelle  

w Brukseli wraz z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej (czerwiec 2006), 

• w Bratysławie (Słowacja) podczas I Międzynarodowego Konkursu Chórów SLOVAKIA 

CANTAT (kwiecień 2007), 

• w Ołomuńcu (Czechy) podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu  FESTIVAL OF 

SONGS (czerwiec 2009).  

 Kolejnym stopniem w rozwoju chóru było zapoczątkowane w 2003 roku realizowanie 

pod moim kierunkiem projektów wokalno-instrumentalnych. Śpiewający w chórze studenci 

mieli szansę na zdobycie nowych doświadczeń związanych ze współpracą z zawodowymi 



 

zespołami instrumentalnymi, poszerzenia i urozmaicenia repertuaru, który wcześniej 

ograniczany był do utworów a cappella. Odpowiadając na zainteresowania, oczekiwania  

i możliwości moich chórzystów podejmowałam samodzielne inicjatywy koncertowe  

z repertuarem oratoryjnym niemalże ze wszystkich epok i stylów muzycznych. Chór WSAP 

współpracował z rozmaitymi zespołami instrumentalnymi, których skład był uzależniony od 

aktualnych potrzeb. Zróżnicowany repertuar, począwszy od arcydzieł barokowych,  

a skończywszy na dziełach kompozytorów współczesnych, które powstawały z inspiracji 

rytmami i melodiami folkloru grup etnicznych, stał się poniekąd atrybutem chóru. Bogaty 

repertuar zaspokajał zainteresowania studentów, poszerzał ich wiedzę muzyczną, umożliwiał 

rozwijanie umiejętności wokalnych, dodawał pewności siebie, motywował do podejmowania 

coraz trudniejszych wyzwań. Niewątpliwie kryterium doboru repertuaru było wypadkową 

kilku czynników: temperamentu i preferencji samych wykonawców, w pewnym stopniu 

możliwości finansowych uczelni, ale także moich zamiłowań. Uznałam, że ukończenie dwóch 

kierunków studiów zobowiązuje mnie do przeprowadzenia poszukiwań utworów łączących 

oba obszary moich zainteresowań – chór i gitara. Idea ta spowodowała podjęcie współpracy  

z jednym z najlepszych gitarzystów w Polsce specjalizujących się w muzyce hiszpańskiej – 

Leszkiem Potasińskim i wykonanie Romancero Gitano M. Castelnuova-Tedesca. Dzieło 

zostało przedstawione w ramach mojego przewodu doktorskiego w zakresie sztuk 

muzycznych w dziedzinie dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna (Koncert Muzyki 

Hiszpańskiej, 31 marca 2007 roku). Zaprezentowane utwory a cappella, a także wspomniana 

kompozycja Tedesca wymagały od zespołu szczególnych przygotowań nie tylko wokalnych, 

ale także przybliżających śpiewakom specyfikę fonetyki języka hiszpańskiego. 

Wykonawstwo utworów z towarzyszeniem instrumentu solowego, jakim jest gitara, 

obligowało do perfekcyjnego przygotowania wokalnego, gdyż tak cichy instrument nie 

stanowił w żadnym zakresie filaru, który mógłby pomóc śpiewakom w produkcji wokalnej. 

Dalszemu rozwojowi chóru nie zaszkodził pogłębiający się z każdym rokiem kryzys 

finansowy uczelni. Pomimo trudności natury ekonomicznej udało się przygotować  

i przedstawić białostockiej publiczności nowo odkrytą twórczość kompozytora polskiego  

z przełomu XVIII/XIX wieku – S. Ziemianowskiego: Msza C-dur, Vesperae D-dur, Vesperae 

C-dur. Koncert odbył się 21 maja 2012 roku w ramach XVIII Dni Maryjnych „Maryja – 

Matka Kościoła” w kościele pw. bł. Bolesławy Lament. Został zrealizowany dzięki wsparciu 

finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku, który w roku 2011 przyznał mi Stypendium 

Artystyczne Twórcom Profesjonalnym. Przedstawione kompozycje zostały zarejestrowane 

na płycie CD pt. Nieznane dzieła S. Ziemianowskiego. 



 

Rozbudzona przeze mnie miłość do muzyki i radość z wspólnej pracy zaowocowały 

tym, że zespół zarówno w doborze repertuaru, jak i w planach koncertowych znacznie 

przekroczył oczekiwania władz szkoły, które zakładały udział chóru w: inauguracjach roku 

akademickiego, uroczystościach wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich  

i magisterskich WSAP, spotkaniach wigilijnych dla studentów i pracowników Uczelni oraz 

podczas innych imprez kulturalnych. W chwili obecnej zespół stał się wizytówką szkoły. 

Działalność Chóru Wyższej Szkoły Administracji Publicznej na trwałe wpisała się w życie 

muzyczne Białegostoku, Podlasia i całego kraju. W repertuarze chóru znajdują się utwory  

a cappella różnych epok i stylów muzycznych, a także utwory wokalno-instrumentalne. 

Godnym podkreślenia wydaje się również dostrzeżenie osiągnięć i roli chóru w życiu 

muzycznym miasta przez uczelnię artystyczną Białegostoku. W roku akademickim 2012/2013 

na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-

Pedagogicznym w Białymstoku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej na studiach I stopnia powstaje praca dyplomowa pt.: Chór Kameralny Wyższej 

Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku i jego rola  

w kształtowaniu tradycji chóralnych w środowiskach akademickich, która koncentrować się 

będzie wokół aktywności artystycznej Chóru WSAP.  

 Działalność Chóru ma też znaczący wpływ na rozwój Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Niewątpliwie przysłużyła się budowaniu 

przez uczelnię pozycji lidera wśród szkół niepaństwowych Białegostoku. W świadomości 

absolwentów szkół średnich miasta placówka zyskała opinię uczelni, w której młody 

człowiek ma szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnych z kierunkiem studiów, ale 

również ma szansę na rozwój zainteresowań, talentów związanych z muzyką. Jest to 

niezwykle cenne w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, który w życiu dorosłym 

może zostać świetnym fachowcem w swojej dziedzinie, ale również może być świadomym 

odbiorcą sztuki. Wkład chóru wydaje się być tym bardziej cenny, że aktualnie rozpoczyna 

swoją działalność w Białymstoku Opera i Filharmonia Podlaska. Zapewne wysoka pozycja 

chóru w ocenie władz uczelni, która w swoich zamierzeniach nie miała planów kształcenia 

artystycznego, spowodowała dostrzeżenie znaczenia sztuki i utworzenie nowego kierunku 

Kulturoznawstwo.  

W pracy z chórem świadomość misji przyświecała mi nieustannie, a jej realizowanie 

sprawiało satysfakcję, gdyż starałam się rozbudzić w śpiewakach amatorach zamiłowanie do 

muzyki, aby po ukończeniu uczelni nadal brali udział w życiu muzycznym miasta, śpiewając 

w chórze czy też stając się świadomymi odbiorcami sztuki.  



 

Chór X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku powstał w październiku 2004 

roku. Pierwotnie funkcjonował jako chór mieszany, natomiast od września 2006 roku zmienił 

swoją formułę i rozpoczął działalność jako Chór Żeński X Liceum Ogólnokształcącego  

w Białymstoku. Od tego momentu zespół rozpoczął niezwykłą aktywność koncertową, 

wspartą przez władze szkoły, które uznały działalność chóru jako priorytetową. 

Zainteresowanie uczniów muzyką spowodowało wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki  

o nowy kierunek kształcenia – klasa humanistyczno-artystyczna, w której realizowany jest 

mój autorski program nauczania Kształtowanie umiejętności świadomej percepcji muzyki. 

Efektem prowadzonej przeze mnie edukacji muzycznej uczennic jest otrzymanie przez szkołę 

Ogólnopolskiego Certyfikatu „Szkoła Talentów”. 

Najważniejsze sukcesy chóru to: II miejsce w IV Warszawskim Międzynarodowym 

Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantus” (2008), Złoty Kamerton , Nagroda specjalna  

za najlepsze prawykonanie utworu inspirowanego polską muzyką ludową (Stanisław 

Moniuszko – Prząśniczka, opr. Andrzej Żylis) oraz Nagroda specjalna dla najlepszego chóru 

szkolnego za bardzo wysokie walory wykonawcze prezentacji artystycznej (przyznane przez 

nieoficjalne jury) podczas XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci  

i Młodzieży w Bydgoszczy (2009), III miejsce  (najwyższa lokata chóru młodzieżowego  

o głosach równych) podczas Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 

(2010), Złoty Kamerton , Puchar Ministra Edukacji Narodowej  za zdobycie największej 

liczby punktów w kategorii, Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w tej kategorii (Jarzębina Aleksandry 

Brejzy), oraz Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także Nagroda Związku 

Kompozytorów Polskich za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora 

polskiego (Żeny mironosicy Pawła Łukaszewskiego) podczas XXX Ogólnopolskiego 

Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2010), Srebrny Dyplom  

w kategorii dorosłych chórów żeńskich i męskich (złotego nie przyznano) na Gdańskim 

Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2012), III miejsce, Nagroda dla dyrygenta 

podczas XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012”  

w Białymstoku (2012), I miejsce (Złota Wstęga Solczy), Nagroda specjalna za najlepsze 

wykonanie utworu sakralnego (Siergiej Rachmaninow – Jedinorodnyj Synie) na  

I Mi ędzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie (2012). 

Chór Żeński X LO jest chórem szkolnym. Proces edukacyjny na etapie szkoły 

ponadgimnazjalnej trwa jedynie 3 lata, zatem rotacja w zespole jest niezwykle kłopotliwa. 

Warunkiem utrzymania wysokiego poziomu artystycznego grupy jest pielęgnowanie 



 

zainteresowań chóralnych, także wśród absolwentów. Działania zmierzające do kultywowania 

tradycji chóralnych wśród dziewcząt, także po ukończeniu przez nie szkoły, stały się 

podstawą dalszych wysiłków. Pomimo rokrocznie zmieniającego się składu zespołu oraz 

ograniczonych możliwości finansowych, które są w całości uzależnione od organu 

prowadzącego, Chór Żeński X LO w czerwcu 2012 roku odbył wyjazd zagraniczny na Litwę, 

do Ejszyszek, na I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej. 

Od stycznia 2007 roku Chór Żeński X LO uczestniczy w Ogólnopolskim programie 

rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w ramach którego wraz z innymi 

białostockimi chórami szkolnymi wykonał i zarejestrował dwie msze Stanisława Moniuszki: 

Mszę a-moll i Mszę e-moll z organami. Zespół wystąpił na II Festiwalu Śpiewającej Polski 

„Kocham Cię, Polsko” w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 2008 roku w grupie A, 

gdzie jako jedyny reprezentant regionu białostockiego zaprezentował samodzielny repertuar, 

a także na III Festiwalu Śpiewającej Polski we Wrocławiu w 2009 roku, gdzie wraz z innymi 

chórami podczas Koncertu Plenerowego Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów 

szkolnych „Śpiewająca Polska” w ramach 44. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia 

Cantans we Wrocławiu wykonał najpopularniejsze fragmenty oper. Występ odbył się wraz  

z chórem liczącym 1000 śpiewaków, sopranistką Aleksandrą Kurzak i Młodzieżową Orkiestrą 

Festiwalową pod dyrekcją Paula McCreesha.  

Idea koncertowania chóru wspólnie z różnorodnymi zespołami instrumentalnymi 

spotkała się z niezwykłym uznaniem ze strony władz szkoły, gdyż umożliwiała uczniom szkół 

średnich Białegostoku bezpłatne uczestnictwo w kulturze wysokiej, współtworzonej przez 

rówieśników, chórzystkom natomiast – poznanie wybitnych dzieł muzycznych z dorobku 

kultury europejskiej oraz kształtowanie umiejętności prezentacji utworów z towarzyszeniem 

zespołu instrumentalnego. Samodzielne wykonanie dzieł wokalno-instrumentalnych przez 

zespół szkolny jest moją jednostkową inicjatywą na tle miasta Białegostoku. Za sukcesy  

w tym obszarze w 2009 roku Prezydent Miasta Białegostoku przyznał mi Stypendium 

Młodym Twórcom. Nagrodzony projekt obejmował dwa koncerty z cyklu „Spotkania  

z muzyką w X Liceum Ogólnokształcącym”: Andrzej Hundziak – Marchołt (27 maja  2010 

roku) oraz Gabriel Fauré – Messe Basse (31 października 2010 roku).  

Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia artystyczne podejmowane w grudniu 2011 

roku, kiedy to chór obchodził jubileusz 5-lecia działalności. Podczas uroczystego koncertu  

8 grudnia 2011 roku w Auli Magna Pałacu Branickich zespół zaprezentował utwory  

a cappella oraz z towarzyszeniem harfy: Benjamin Britten – A Ceremony of Carols, dokonał 

również prawykonania w Polsce utworu autorstwa jednego z członków zespołu King’s 



 

Singers: Philipa Lawsona – Make we joy now in this fest. Również w grudniu 2011 roku 

odbyły się uroczystości związane z 5-leciem działań w Białymstoku Ogólnopolskiego 

programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska. Z okazji jubileuszu 6 grudnia 2011 

roku w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej połączone chóry szkolne wykonały 

kantatę Anioły Jana Krutula na trzy chóry i zespół instrumentalny. Jubileusz ten stał się 

przyczynkiem do powstania publikacji Białystok w „Śpiewającej Polsce” autorstwa  

dr hab. Wioletty Miłkowskiej, prof. UMFC – koordynatora regionalnego. Niezwykle 

obszerny opis działalności chóru wskazuje, że jest on liderem wśród młodzieżowych 

zespołów nie tylko naszego regionu, ale i kraju.  

Chór Żeński X LO jest też inicjatorem koncertów wokalno-instrumentalnych,  

w których pod moim kierownictwem wspólnie z innymi chórami szkolnymi prezentuje dzieła 

klasyków wiedeńskich. Pierwszy z cyklu koncertów odbył się 22 kwietnia 2012 roku  

w kościele pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, w repertuarze znalazła się kompozycja 

Józefa Haydna – Missa brevis St. Joannis de Deo, kolejny natomiast 7 listopada 2012 roku,  

w repertuarze: W.A. Mozart – Missa brevis B-dur KV 275.  

Chór bierze udział w wielu uroczystościach szkolnych, uświetniając je swym 

występem. Są to imprezy cykliczne, odbywające się każdego roku, m.in.: Święto Szkoły – 

Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, pożegnanie absolwentów, 

zakończenie roku szkolnego, spotkania opłatkowe i inne. W repertuarze chóru znajdują się 

utwory a cappella różnych epok i stylów muzycznych, a także wokalno-instrumentalne.  

Chór Żeński X LO wielokrotnie współpracował z Uniwersytetem Muzycznym 

Fryderyka Chopina Wydziałem w Białymstoku zarówno w obszarze organizacji koncertów  

a cappella i wokalno-instrumentalnych, jak i w sferze artystycznej oraz dydaktycznej. Zespół 

brał udział w koncercie dyplomowym studentów studiów I stopnia na Uniwersytecie 

Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym  

w Białymstoku, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Natomiast  

w roku akademickim 2012/2013 na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej na studiach I stopnia powstaje praca magisterska pt.: Chór szkolny jako jedna  

z form edukacji muzycznej w procesie kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych 

na przykładzie Chóru Żeńskiego X LO w Białymstoku. 

Obraz edukacji muzycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej budzi niepokój od 

wielu już lat. Zarówno dyrektor placówki, jak i sam nauczyciel ma ograniczone możliwości 

korekty nakreślonej wizji ministerialnej. Może natomiast próbować odnaleźć się w tym 

niełatwym i niezwykle kazuistycznym obszarze edukacyjnym i wybrać takie formy 



 

działalności, aby poprzez różnorodne inicjatywy, na pozór związane jedynie z rozwojem 

zainteresowań, wyposażać młodzież w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne  

w sferze muzycznej. Poprzez zdobywanie umiejętności muzycznych w zakresie śpiewu, 

czytania nut, prawidłowego posługiwania się głosem, a także dzięki współpracy w grupie  

i współrealizowaniu postawionego celu, staram się uczyć młodzież odpowiedzialności, 

szacunku dla tradycji i samych siebie. Dziewczęta rozwijają się artystycznie i społecznie. 

Mają szansę zaspokoić swoje podstawowe potrzeby psychiczne: przynależności do grupy, 

uznania i sukcesu. Stąd też dbałość o zapewnienie młodym adeptom sztuki muzycznej 

profesjonalnej pracy nad różnorodnym repertuarem, współpracy z różnymi ośrodkami kultury 

i sztuki oraz wymianę doświadczeń z zespołami z Polski i zagranicy.  

Prowadzenie chóru akademickiego, a zwłaszcza chóru licealnego, ma ogromne 

znaczenie dla kształtowania osobowości młodych ludzi. Nie będę analizować wpływu sztuki 

– muzyki na rozwój wrażliwości i percepcji świata. Chciałabym przedstawić moją rolę  

w przygotowywaniu młodzieży do pełnego i świadomego funkcjonowania w dorosłym życiu. 

Przez cały czas dbam nie tylko o wzrost umiejętności wokalnych moich podopiecznych, ale 

budując bardzo bliskie relacje z młodymi ludźmi, uczę ich jak być „mądrym i dobrym 

człowiekiem”. Idzie to w parze z rozwojem emocjonalnym i duchowym. Moje bardzo bliskie 

relacje z młodymi dziewczętami z Chóru Żeńskiego są niemal widoczne „gołym okiem” 

podczas wszystkich naszych koncertów. Wiem, że tylko dzięki temu, że jestem ich 

przyjacielem, powiernikiem najskrytszych tajemnic, doradcą i nierzadko jedną z najbliższych 

im osób, jesteśmy w stanie realizować najtrudniejsze przedsięwzięcia artystyczne. 

Zdecydowana większość uczennic pochodzi z podbiałostockich małych miejscowości,  

z rodzin, w których wykształcenie ogólne, a tym bardziej muzyczne, mają drugorzędne 

znaczenie. W tak trudnych życiowo warunkach chórzystki zmagają się nie tylko z własnymi 

słabościami, lecz również z osamotnieniem w realizacji swoich zainteresowań. Podejmując 

pracę w tym środowisku nie byłam w pełni świadoma, jak dużą rolę w życiu młodego 

człowieka może pełnić nauczyciel, dyrygent, wychowawca, który z wielką pasją, miłością  

i oddaniem będzie urzeczywistniał postawione założenia. Niejednokrotnie czas spędzony  

z dziewczętami ograniczał się do prowadzenia rozmów na temat relacji z przyjaciółmi  

i znajomymi, tolerancji, szacunku, rodziny, miłości, a także wiary w Boga. Często chórzystki 

konsultują ze mną swoje plany związane z podjęciem życiowych decyzji, a ich rodzice pełni 

wdzięczności za pomoc w kształtowaniu postawy moralnej wspierają je w postanowieniach  

o dalszym kształceniu. Ich pragnienie bliskości i ciepła wyrażone w spojrzeniach, dyskusjach 

i obserwacjach pokazały mi, jak bardzo muszę dostosować swoje oczekiwania artystyczne do 



 

ich szczególnych wymagań duchowych i emocjonalnych. Proces budowania przyjacielskich 

relacji trwał kilka lat i jestem pewna, że pomimo, że zdarzają nam się niedoskonałości 

wokalne, nasza niezwykła więź pozwala wydobywać z muzyki to co najpiękniejsze, 

niewypowiedziane, co potrafią dostrzec tylko ci, którzy otwierają serce na piękno i dobro.       

Chór kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale 

Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina (UMFC) współprowadzę od października 2008 roku. W skład zespołu wchodzą 

wszyscy studenci kierunku, działalność Chóru jest realizowana w ramach obowiązkowych 

zajęć dydaktycznych.  

Pod moim kierownictwem zespół prezentował utwory a cappella oraz Robert Ray – 

Msza Gospel (Inauguracja VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 21.04.2009), a także 

Stanisław Moniuszko – Msza Des-dur (Interpretacje muzyki chóralnej „Kompozytorzy 

warszawscy u Fryderyka Chopina” w Sali Koncertowej UMFC, 11.10.2009). Wraz z chórem 

kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UMFC brałam również udział  

w przygotowaniu następujących dzieł: Stanisław Moniuszko – opera Flis (wersja koncertowa 

18.11.2008 i sceniczna 02.05.2009, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku), 

Paweł Łukaszewski – Messa per voci e fiati (Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego  

w Kościele Św. Krzyża w Warszawie, transmisja w Polskim Radio Program 1., Interpretacje 

muzyki chóralnej „Kompozytorzy warszawscy u Fryderyka Chopina” w Sali Koncertowej 

UMFC, 11.10.2009), W.A. Mozart – Requiem z udziałem Orkiestry Sinfonia Iuventus 

(„Koncert Pamięci Tragicznie Zmarłych w katastrofie smoleńskiej” w kościele  

pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, 10.04.2011), Romuald Twardowski – Ave 

Maris Stella z organami (Interpretacje muzyki chóralnej „Akademia Cantans. Chóry 

Akademickie z Białegostoku profesor Bożenny Sawickiej” w Sali Koncertowej UMFC, 

13.11.2011). 

Świadomość misji w prowadzeniu Zespołu UMFC przyświeca mi nieustannie. Staram 

się przybliżyć studentom szereg zagadnień z zakresu interpretacji dzieła muzycznego oraz 

zweryfikować wiedzę teoretyczno-metodyczną w praktyce. Lecz moim zadaniem nadrzędnym 

jest rozbudzać w studentach pasję śpiewania i skłaniać do ustawicznych poszukiwań w celu 

rozwiązywania problemów interpretacyjno-wykonawczych. Świadomość, że właśnie tu 

jestem stale obserwowana i moja postawa względem chórzystów, a przede wszystkim 

umiejętność wyjaśniania trudnych zagadnień może przesądzić o przyszłej pracy zawodowej 

abiturientów, powoduje, że wysiłki włożone właśnie w ten aspekt pracy zawodowej uważam 

za szczególnie istotne. 



 

Schola Cantorum Bialostociensis to chór żeński działający przy Zespole Szkół 

Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Białymstoku, założony przez prof. Violettę Bielecką  

w 1987 roku, która funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego pełniła do 2006 roku.  

W latach 2006-2011 dyrygentem była Inga Poškute (absolwentka Litewskiej Akademii 

Muzycznej Wydział w Kownie). Współpracę z zespołem rozpoczęłam w marcu 2012 roku.  

W tak krótkim czasie udało się nam przygotować kilka interesujących kompozycji:  

z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej – Miłosz Bembinow – Amor vincit, oraz Gustav 

Holst – Choral Hymns from the Rig Veda op. 26 na chór i harfę.  

Prowadzenie tego zespołu implikuje do analizy celowości działań. Moim zadaniem 

jest uniknięcie sytuacji, w której jedyną intencją śpiewających dziewcząt będzie chęć 

zaliczenia przedmiotu chór. Nauka prawidłowej emisji głosu, zapoznanie się z ciekawym, 

wartościowym i różnorodnym repertuarem, współpraca z innymi zespołami szkolnymi, także 

solistami, a przede wszystkim rozbudzenie dostatecznych pasji śpiewaczych może 

niejednokrotnie zaowocować podjęciem decyzji o dalszym kształceniu. Dlatego też dużą 

wagę przywiązuję do rozwoju zdolności i upodobań uczniów i studentów ze mną 

współpracujących, staram się rozbudzać w nich potrzebę poznawania muzyki i asymilowania 

jej wartości kulturowych. Chcę być nie tylko dyrygentem, wykładowcą, nauczycielem, ale 

przede wszystkim przyjacielem i opiekunem wrażliwych artystycznie dusz młodych 

muzyków.  

 

Działalność pedagogiczna   

Prowadzona przeze mnie działalność dydaktyczna od roku 2009 na stanowisku 

adiunkta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na kierunku Edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki muzycznej opiera się na nauczaniu następujących przedmiotów: 

dyrygowanie/dyrygentura, metodyka prowadzenia zespołów muzycznych, chór, seminarium 

pisemnej pracy magisterskiej – konsultacje/seminarium pracy dyplomowej/metodologia 

pisemnej pracy magisterskiej – konsultacje, drugi instrument – gitara, zespoły instrumentalne. 

Szczególną wagą przywiązuję do zajęć z dyrygowania, gdyż to właśnie tam następuje 

niezwykle ważny proces syntezy wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności stricte 

dyrygenckich. Myślę, że między innymi te lekcje stały się inspiracją do realizowania przez 

moich studentów indywidualnej aktywności artystycznej w tym obszarze. Na dzień dzisiejszy  

3 studentki prowadzą własne zespoły chóralne.  

Wykładanie przedmiotu metodyka prowadzenia zespołów muzycznych oraz 

sprawowana opieka artystyczna nad chórem w szkolnictwie ogólnokształcącym na IV etapie 



 

edukacyjnym obliguje mnie do podjęcia współpracy ze studentami studiów II stopnia w celu 

weryfikacji zagadnień przedkładanych podczas zajęć z problemami wykonawczymi, i nie 

tylko, rozwiązywanymi w praktyce. Częste wizyty studentów, bądź to w charakterze 

obserwatora, bądź też czynnego uczestnika prób moich chórów, niezwykle pozytywnie 

wpływają na poszerzenie zdobytej już przez nich wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych w sferze muzycznej. Niejednokrotnie jako dyrygent pierwsze kroki stawiają 

właśnie pod okiem wykładowcy, z tym większą satysfakcją przyjmuję więc zainteresowanie 

studentów uczestnictwem w próbach zespołów przeze mnie prowadzonych. Jestem również 

wielokrotnie zapraszana w celu konsultacji dyrygenckich i wokalnych do różnorodnych 

zespołów chóralnych, szczególnie chórów szkolnych zrzeszonych w Ogólnopolskim 

programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. 

Od września 2012 roku w X Liceum Ogólnokształcącym powstała klasa pierwsza  

o profilu humanistyczno-artystycznym. W związku z kilkuletnią już współpracą z tymże 

liceum mam przyjemność prowadzić zajęcia artystyczne pt.: Kształtowanie umiejętności 

świadomej percepcji muzyki. W tym celu przygotowałam autorski program nauczania. 

Podczas zajęć koncentruję się na wyposażeniu uczniów w podstawową wiedzę z zakresu 

zasad muzyki, historii muzyki, a przede wszystkim na kształtowaniu w nich postawy otwartej 

wobec sztuki wysokiej, zarówno w charakterze odbiorcy, jak i wykonawcy. Moim celem jest 

przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym miasta Białegostoku 

i kreowanie postawy melomana. Przy sprzyjających warunkach możliwe jest prowadzenie 

zajęć praktycznych poprzez zapoznanie z podstawami emisji głosu i prezentacją kilku 

dostępnych instrumentów: pianina, gitary.  

 W minionych latach podejmowałam współpracę z uczelniami na terenie miasta  

w charakterze wykładowcy przedmiotów: historia i zasady muzyki, kultura muzyczna, 

wprowadzenie do kultury muzycznej. Prowadziłam zajęcia na następujących kierunkach: 

Kulturoznawstwo (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica  

w Białymstoku) oraz Pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

(Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku). Moim zadaniem było 

przybliżenie studentom podstaw zasad muzyki, przedstawienie zagadnień związanych ze 

świadomym słuchaniem muzyki, opanowanie najważniejszych treści z zakresu nauki  

o muzyce, rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej. 

 

 

 



 

Działalność naukowa 

Praca naukowa w zawodzie artysty muzyka w większości zazębia się z aktywnością 

artystyczną. Są natomiast obszary działań, w których chórmistrz może prowadzić badania 

naukowe w celu wzbogacenia wiedzy i zasobów zbiorów muzycznych o dzieła mało znanych 

twórców, lub też zupełnie anonimowych.  

Prowadzona przeze mnie praca badawcza w archiwach wileńskich zaowocowała 

odkryciem nieznanego polskiego kompozytora z przełomu XVIII/XIX wieku  

S. Ziemianowskiego. Nowo odkryte dzieła tego twórcy znajdują się w zbiorach: Biblioteki 

Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

biblioteka) oraz Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Marcina Mażwida w Wilnie (Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) w formie rękopisów w postaci pojedynczych 

głosów. Intensywne poszukiwania w bibliotekach wileńskich różnorodnych źródeł, które  

w zamierzeniu miały wzbogacić wiedzę na temat samego kompozytora, a także 

muzykowania w wileńskich kościołach na przełomie XVIII/XIX wieku, zaowocowały 

odkryciem czterech dzieł S. Ziemianowskiego: Mszy C-dur, Vesperae D-dur, Vesperae C-dur 

(kompozycje wokalno-instrumentalne) oraz Mszy A-dur (wersja jedynie wokalna). Poza 

dwoma wspomnianymi archiwami przeprowadziłam kwerendę również w: Bibliotece 

Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Universiteto biblioteka) oraz w Litewskim Archiwum 

Historycznym (Lietuvos valstybės istorijos archyvas). Analiza materiałów źródłowych 

pozwoliła przedstawić hipotezy dotyczące wykonawstwa utworów S. Ziemianowskiego przez 

Kapelę Katedry Wileńskiej, gdyż to właśnie w jej archiwach odnaleziono wyżej wspomniane 

rękopisy. Ich rekonstrukcja pozwoliła przygotować materiał muzyczny do koncertu  

i nagrania. Zaprezentowano trzy utwory wokalno-instrumentalne S. Ziemianowskiego:  

• Vesperae C-dur (skład: canto I i II, basso vocale, clarinetto I i II, fagotto I i II, corno I 

i II, trombone basso, trompetto, violino I i II, basso) 

• Vesperae D-dur (skład: canto, basso, violino I i II, flauto I i II, oboe I i II, corno I i II, 

clarino, basso fundamento) 

• Msza C-dur (skład: canto I i II, basso vocale, flauto I i II, corno I i II, violino solo, 

violino I i II, basso).  

Niepełny materiał źródłowy Mszy A-dur uniemożliwił przygotowanie partytury  

i w rezultacie wykonanie tego utworu, gdyż jedynie 15 stron głosów chóralnych, z konstrukcji 

których jednoznacznie wynika, że miejsca opatrzone pauzami powinny być wypełnione 

głosami instrumentów będących w składzie orkiestry, okazało się niewystarczające.  



 

Odnalezienie nieznanych dzieł nowo odkrytego kompozytora polskiego stanowiło 

argument do podjęcia dalszych starań w obszarze nauki o poszerzenie dostępnych 

wiadomości z zakresu muzykowania w Wilnie, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności 

przykościelnych kapel na przełomie XVIII i XIX wieku. Płyta CD Nieznane dzieła  

S. Ziemianowskiego stanowi zapowiedź publikacji pod tym samym tytułem.  

Poniżej zamieszczam fragment wstępu rozprawy. 

 

„(…) Pozostańcie wierni temu dziedzictwu [polskiej kultury]! Uczyńcie je podstawą 

swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to 

dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom (…).  

Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości.  

Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa pójść w głąb,  

otwarta na nowe wyznania, wrażliwa na znaki czasu”. 

(Jan Paweł II, Strasburg, 1988) 

 

Odkrywane na nowo dzieła nieznanych kompozytorów są dowodem na istnienie 

praktyki wykonawczej, która wychodziła naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy i samych 

twórców. Są też świadectwem określonych działań artystycznych prowadzonych  

w kościołach, w scenerii niezwykle trudnych historycznie czasów w dziejach Polski.  

W ówczesnych latach dzieła polskich dyletantów1 stanowiły jednocześnie podstawę dla 

rozwoju ich następców, którzy niejednokrotnie wykazywali się większym talentem 

muzycznym, wręcz charyzmą. Niezliczona liczba utworów nie przetrwała do naszych czasów, 

te zachowane po dziś dzień są w zasadzie dowodem na żywą działalność mecenasów, którzy 

hojnie wspomagali pracę współczesnych sobie twórców. Kompozycje mniej znanych autorów 

pełniły rolę czysto użytkową i właśnie w taki sposób należy je odbierać.  

Moje badania nad utworami nieznanego kompozytora polskiego S. Ziemianowskiego 

były wynikiem zbieżności kliku wydarzeń. Przede wszystkim działania rozpoczęłam od 

spotkania z Jolantą Byczkowską-Sztabą i Bożeną Elżbietą Wojnowską – pracownikami 

Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, których szeroka wiedza 

na temat nieodkrytych i niezbadanych obszarów muzycznych w historii Polski stała się 

inspiracją do głębszych poszukiwań. Początkowo zainteresowania moje dotyczyły tylko 

Magnificatów, gdyż to właśnie ta modlitwa była mi najbliższa. Po badaniach wstępnych 

okazało się, że w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie znajduje się nieskatalogowany 
                                                           
1 A. Poliński, Dzieje muzyki polskiej, Lwów 1907, s. 154. 



 

i nieopisany mikrofilm wykonany 3 listopada 1986 roku przez Wandę Bogdany-Popielową2,  

a zawiera on niepełne głosy Mszy A-dur S. Ziemianowskiego, a także Nieszpory, w których 

Magnificat zajmuje szczególne miejsce. Źródło to od wielu lat czekało na opis, a przede 

wszystkim na przedstawienie materiału nutowego w postaci partytury, a także nagrania 

utworu. Posiadanie wspomnianego mikrofilmu zobligowało mnie do wyjazdu do Wilna  

i poszukiwania szczegółowych informacji na dość szeroki temat związany z samym 

kompozytorem, jak również z kapelami działającymi w Wilnie na przełomie XVIII i XIX 

wieku.  

W obszarze moich badań znalazły się przede wszystkim archiwa Kapituły Wileńskiej. 

Od początku chrześcijaństwa na Litwie (1251) w Archiwum Katedry Wileńskiej gromadzono 

najważniejsze dokumenty kościelne z terenu całej diecezji. Dla archiwów kolejne pożary 

miasta: w czerwcu 1530 roku, w październiku 1593 roku i w lipcu 1610 roku, miały istotne 

znaczenie. Po ostatnim z nich dotychczasowe archiwum zostało podzielone na Kapitulne  

i Diecezjalne. Z relacji ks. Józefa Bowkiewicza – profesora seminarium diecezjalnego 

wizytującego kościół katedralny w 1828 roku, pierwsze z nich obejmowało akta kapitulne 

 z lat 1502-1827, oryginalne dokumenty kapitulne, kopie i kopiarze tychże dokumentów, 

regestry i inwentarze archiwalne, lustracje i inwentarze dóbr kapitulnych, wizyty kościoła 

katedralnego, rachunki dochodów z dóbr biskupich i dóbr stołowych kapituły itp. Drugie 

zawierało wizyty kościołów diecezji wileńskiej 1633-1818, dokumenty oryginalne i w kopiach, 

tudzież kopiarze dokumentów poszczególnych kościołów i klasztorów, inwentarze dóbr 

stołowych biskupów wileńskich itp.3  

Podczas kilku lat wojny z Rosją (1654-1662) zbiory wielokrotnie zmieniały swoje 

miejsce, przewożono je w workach i skrzyniach do: Głogowa na Śląsku, Lubowli, Lwowa, 

Warszawy, Brześcia i Częstochowy. W roku 1662 na krótki czas znalazły się również  

w Białymstoku. Zbiory chronione przed nieprzyjacielem zewnętrznym były również narażone 

na niebezpieczeństwo ze strony tych, którzy mieli stać na ich straży. Niejednokrotnie 

wykazywali się oni brakiem troski o akta liczące kilkaset lat. Dostęp do dokumentów był 

stosunkowo łatwy, zabierano je często do domów lub bez odpowiedniej zgody przenoszono  

                                                           
2 Wanda Bogdany-Popielowa – muzykolog, członek Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów) 
od 1972 roku, długoletni pracownik Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej. Przez ostatnie 11 lat 
swojej pracy pełniła funkcję kierownika Zakładu. Brała udział w pracach naukowo-badawczych, współpracując 
przy redakcji czterech tomów Bibliografii Polskich Czasopism Muzycznych, udzielając się aktywnie przy 
organizacji licznych wystaw o tematyce muzycznej. Dzięki kontaktom ze środowiskiem kompozytorskim udało 
się Jej wzbogacić zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej o cenne autografy i spuścizny kompozytorskie, m.in. 
Grażyny Bacewicz, Tadeusza Bairda, Bolesława Szabelskiego. Zmarła 31 lipca 2005 roku w wieku 77 lat. 
3 W. Semkowicz, Losy Archiwum Katedry Wileńskiej, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej 
Akademii Umiejętności”, Kraków 1947, s. 134.  



 

w inne miejsca4. Po powrocie do Wilna archiwa rozdzielono i umieszczono w oddzielnych 

pomieszczeniach: Archiwum Kapitulne wraz z biblioteką w skarbcu katedralnym nad 

zakrystią, Archiwum Diecezjalne po drugiej stronie5.  

Wiek XIX spowodował wzrost zainteresowania archiwaliami, co przyczyniło się do 

ich częściowej utraty. W 1892 roku władze carskie z zamiarem zarekwirowania archiwaliów 

kapitulnych przez przeoczenie przeniosły część Archiwum Diecezjalnego i przekazały do 

Wileńskiej Biblioteki Publicznej. Pierwszy kontakt wybitnego historyka ks. Jana 

Kurczewskiego z archiwaliami kapitulnymi został opisany w jego wspomnieniach: Oddano 

mi klucze od byłego archiwum. Poszedłem je zwiedzać. Umieszczone nad kaplicami 

katedralnemi od południa i od północy. Wszędzie kupy papierów na wysokość człowieka  

i resztki książek nie zabranych. Pełno kurzu, wilgoć pleśniami pokryła papier i księgi. 

Rozpocząłem pracę od oczyszczania z kurzu, potem zebrałem popleśniałe rękopisy, mapy  

i księgi i przesuszałem je w zakrystii, gdyż to było pod wiosnę. Latem w roku 1903 zacząłem 

porządkować rękopisy leżące w owych ogromnych jak kurhany kupach6. Podczas I wojny 

światowej archiwalia ulegały dalszym rozproszeniom, natomiast wydarzenia II wojny 

światowej spowodowały zamurowanie archiwum Kapituły Wileńskiej w katedrze. W czasie 

jej restauracji zostały odnalezione i w 1956 roku przekazane przez władze do Biblioteki 

Litewskiej Akademii Nauk do działu rękopisów (F-43)7. Znaczna część zbiorów znajduje się 

również w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego w dziale rękopisów (F-57) oraz w Litewskim 

Państwowym Archiwum Historycznym.  

Wizyta w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk umożliwiła mi zaznajomienie się  

z rękopisami wspomnianych Nieszporów. Podczas ich analizy zorientowałam się, że  

w segregowaniu poszczególnych głosów tych utworów popełniono błąd, tzn. pod numerem  

F-43-27323 zamieszczone są: Vesperae D-dur w całości oraz fragmenty Vesperae C-dur. 

Różnice kolejnych stron są klarowne, gdyż poza niedostosowaniem tonacji, metrum, tekstu 

poszczególnych części, różnią się one przede wszystkim formatem kartek – te z Vesperae  

D-dur są większe, te z Vesperae C-dur są mniejsze.  

 

 

                                                           
4 M. Kosman, Archiwum Kapituły Wileńskiej, „Archeion”, Warszawa 1976, s. 50. 
5 J. Maroszek, Waldemar F. Wilczewski, Archiwa kapituły i kurii diecezjalnej wileńskiej, dzieje i współczesne 
miejsca przechowywania w zbiorach litewskich i polskich, „Białostocczyzna” 4/52/1998, s. 3-4. 
6 J. Maroszek, W.F. Wilczewski, Archiwa kapituły i kurii diecezjalnej wileńskiej, dzieje i współczesne miejsca 
przechowywania w zbiorach litewskich i polskich, „Białostocczyzna” 4/52/1998, s. 5. 
7 ks. T. Krahel, Archiwa kościelne w archiwach i bibliotekach Wilna, „Białostocczyzna” 3/55/1999, s. 23-24. 



 

Vesperae D-dur (numer sygnatury w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk F-43-27323) 

Vesperae C-dur (numer sygnatury w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk F-43-27322, 

pojedyncze głosy tej kompozycji znajdują się również pod numerem F-43-27323) 

 

Wielokrotne wizyty we wszystkich największych bibliotekach wileńskich 

zaowocowały kolejnym odkryciem. W Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa 

Mazvydasa znajdują się inne rękopisy utworów S. Ziemianowskiego – sopran z Mszy A-dur 

(kolejny głos wspomnianej wcześniej mszy), a przede wszystkim pełen zestaw wszystkich 

głosów z Mszy C-dur. 

Msza C-dur (numer sygnatury w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa 

Mazvydasa F105-195) 

Msza A-dur – głosy: sopran (numer sygnatury w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. 

Martynasa Mazvydasa F105-402), alt, tenor, bas (numer sygnatury w Bibliotece Litewskiej 

Akademii Nauk F-43-27324). 

 

Analiza dostępnych źródeł przesądziła o przygotowaniu partytur do koncertu. Pełny 

zestaw głosów trzech utworów: Msza C-dur, Vesperae D-dur, Vesperae C-dur umożliwił 

opracowanie, natomiast dostępność i konstrukcja głosów wokalnych Mszy A-dur przeważyła 

o niemożności wykonania utworu z powodu braku kompletności materiałów. 

Wśród osób, które interesowały się wileńskimi rękopisami utworów 

Ziemianowskiego, była również dr Laima Budzinauskiene (zapis na karcie tytułowej rękopisu 

opatrzony datą 25 marca 1999 roku) – koordynator czasopisma „Menotyra”, pracownik 

Litewskiego Instytutu Kultury i Teatru w Wilnie, a także białoruska badaczka Swietłana 

Niemahaj. 

Nieznane dzieła S. Ziemianowskiego to pierwsza publikacja ukazująca działalność 

przykościelnych kapel na terenie Wilna wraz z opisem cech stylistycznych utworów tego 

nieznanego kompozytora polskiego. Zrozumienie idei aktywności muzycznej w kręgach 

kościelnych na przełomie XVIII/XIX wieku obligowało do scharakteryzowania: istoty 

muzyki sakralnej, jej znaczenia dla kontynuowania tradycji i dbałości o jej kunszt w służbie 

wiary oraz analizy tekstów religijnych wykorzystanych przez kompozytora. (…) każdy utwór, 

który rości pretensje do miana muzyki kościelnej, winien być modlitwą i celem jego musi być 

chwała Boża8. Interpretacja dokumentów Kościoła katolickiego: motu proprio św. Piusa X 

                                                           
8 Wstęp do: ks. G. Mizgalski Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, Poznań – Warszawa – Lublin 1959. 



 

(1903) – Kodeks prawny muzyki sakralnej, konstytucja apostolska „Divini cultus” Piusa XI  

(z 20 grudnia 1928 roku), encykliki Piusa XII: „Mediator Dei” (z 20 listopada 1947 roku)  

i „Musica sacra disciplina” (1955) pozwala określić oficjalne stanowisko Kościoła, który nie 

odrzuca ani języków narodowych, ani instrumentów muzycznych, ani pieśni religijnej, ani 

polifonii. Nadaje jedynie podstawową zasadę, że każda muzyka kościelna musi być święta, 

doskonała w formie i powszechna. 

Niewątpliwie określenie podłoża historycznego działalności ówczesnych kapel i ich 

charakterystyka przyczyniła się do głębokiego zrozumienia nie tylko niezwykle trudnej 

sytuacji geopolitycznej samych twórców, ale pozwoliła wysunąć hipotezy uzasadniające 

poziom artystyczny ich dzieł. Przedstawienie nowo odkrytych utworów pozwoliło na 

wyodrębnienie cech charakterystycznych stylu kompozytorskiego Ziemianowskiego. Brak 

szczegółowych informacji na temat życia kompozytora uniemożliwia dokładne 

sprecyzowanie dat jego aktywności twórczej. Określenie cech stylistycznych może stać się 

podstawą datowania utworów, a zarazem wyznaczenia miejsca w historii muzyki polskiego 

klasycyzmu. Słowo, jego sens, dzięki dźwiękom muzycznym, melodii, harmonii, mogą zostać 

zintensyfikowane, przez co osiągnąć można stopień rozumienia wykraczający poza zwykłą 

logikę9.  

 Trzy dzieła S. Ziemianowskiego: Msza C-dur, Vesperae D-dur, Vesperae C-dur, 

zostały zaprezentowane 21 maja 2012 roku podczas koncertu w kościele pw. bł. Bolesławy 

Lament w Białymstoku. Wykonawcami pod moim kierunkiem byli: Marta Wróblewska – 

sopran, Małgorzata Trojanowska – sopran, Krzysztof Szyfman – baryton, Chór Kameralny 

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz 

Orkiestra Kameralna składająca się z muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej. Słowo 

wiążące wygłosił Tomasz Baranowski. Rekonstrukcji i opracowania partytur dokonał: 

Ireneusz Tondera – pianista, nauczyciel Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  

I st. im. Emila Młynarskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie, członek Chóru Warszawskiej 

Opery Kameralnej, natomiast ja dokonałam korekty partytur. 

Korzystając z własnych doświadczeń dyrygenta chóru w liceum przekazywałam swoją 

wiedzę i doświadczenie chórmistrza nauczycielom wiedzy o kulturze, dyrygentom szkolnych 

chórów, starając się zmobilizować ich do poszukiwania różnorodnych form kształcenia 

muzycznego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej poza obowiązującymi szkolnymi 

planami nauczania oraz poszerzenia oferty edukacyjnej w obszarze muzyki w szkole 

podstawowej i gimnazjum. Wnioski z przeprowadzonej analizy celów kształcenia i treści 
                                                           
9 N. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, Fundacja „Ruch Muzyczny”, Warszawa 1995, s. 17. 



 

nauczania przedmiotu uzupełniającego zajęcia artystyczne realizowanego na III i IV etapie 

edukacyjnym skłoniły mnie do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Konteksty 

kształcenia muzycznego. Nauczyciel muzyki w edukacji XXI wieku zorganizowanej przez 

Katedrę Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 26-27 

kwietnia 2012 roku. Temat mojego wystąpienia brzmiał: Chór w szkole ponadgimnazjalnej 

jako egzemplifikacja edukacji muzycznej. Artykuł uzyskał pozytywną recenzję i zostanie 

umieszczony w publikacji Konteksty kształcenia muzycznego tom 2. 

 

Podnoszenie kompetencji zawodowych  

Systematycznie doskonalę swój warsztat pedagogiczny i artystyczny, uczestnicząc  

w różnych seminariach i sympozjach dla dyrygentów, nauczycieli śpiewu i gitary. 

Zapoznałam się tam z nowatorskimi metodami pracy nad utworami, poszerzyłam repertuar  

o nowe dzieła, zapoznałam się z głównymi trendami kompozytorskimi współczesnych 

twórców muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważne były spotkania z wykładowcami klasy 

śpiewu: Jackiem Laszczkowskim, prof. Jadwigą Rappe, prof. Ryszardem Karczykowskim. 

Podczas lekcji otwartych w głównej mierze zwracano uwagę na wyrównanie barwy w całej 

skali głosu, co ma również istotne znaczenie z punktu widzenia dyrygenta – chórmistrza. 

Konfrontacja własnych przemyśleń i nowo poznanych innowacyjnych metod pracy nad 

emisją głosu zaowocowało podwyższeniem poziomu artystycznego prowadzonych przeze 

mnie zespołów oraz zwiększeniem moich kompetencji w obszarze metodyki pracy z chórem. 

Uczestnicząc w seminariach gitarowych, doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny, 

poznając aktywizujące metody pracy z młodymi gitarzystami, poszerzyłam literaturę gitarową 

o nowe, wartościowe utwory. Jestem pewna, że wzbogacenie moich metod nauczania o te 

pochodzące od uznanych autorytetów w dziedzinie zaowocowało licznymi nagrodami, jakie 

uzyskali moi uczniowie w konkursach, przeglądach regionalnych, ogólnopolskich  

i międzynarodowych. 

Jedną z ważniejszych form doskonalenia w sferze poszerzania kompetencji 

zawodowych podjęłam w październiku 2010 roku. Wówczas rozpoczęłam studia II stopnia  

w klasie gitary na kierunku Instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego 

w Poznaniu. Decyzja o kontynuacji, przerwanej z powodów zdrowotnych zaraz po 

ukończeniu studiów I stopnia w 2005 roku, nauki gry na gitarze wymagała odwagi, 

poświęcenia i pokory. Moją ambicją było ukończenie studiów magisterskich na gitarze bez 

uszczerbku dla działalności artystycznej prowadzonej w charakterze chórmistrza. Myślę, że 

właśnie tak się stało. Już w styczniu 2012 roku po zagraniu recitalu i pomyślnej obronie pracy  



 

 


