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Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się w dzieciństwie, kiedy to podjęłam naukę  

w  Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki w Katowicach, w klasie 

fortepianu. Śpiew był w szkole nieodłącznym elementem wielu przedmiotów takich jak 

umuzykalnienie, rytmika czy kształcenie słuchu. W czwartej klasie rozpoczęłam bardziej 

intensywną pracę głosem, uczęszczając na lekcje chóru prowadzone z pełnym 

profesjonalizmem, w przyjaznej atmosferze przez ówczesną wicedyrektor szkoły, osobę  

o wielkim sercu, panią mgr Bronisławę Polok.  

Lata spędzone w Państwowym Liceum Muzycznym im. K. Szymanowskiego  

w Katowicach stanowiły kontynuację nauki gry na fortepianie, umożliwiły mi również dalszy 

rozwój umiejętności wokalnych. Doświadczenia zbierałam śpiewając najpierw w Chórze 

Dziewczęcym prowadzonym przez  panią mgr Bogumiłę Leńską, a następnie w Chórze 

Żeńskim działającym pod czujnym okiem wyjątkowo charyzmatycznej dyrygentki,  

z kwalifikacjami I st. pani Mirosławy Knapik. Cztery lata pracy w Chórze Żeńskim przyniosły 

pogłębienie umiejętności wokalnych, interpretacyjnych, dotyczących współpracy w grupie, a 

także  ukazały magię występów scenicznych – zespół uczestniczył w wielu koncertach w kraju 

i za granicą oraz brał udział w prestiżowych konkursach i festiwalach.   Po tym okresie 

zrozumiałam, że zespołowa – chóralna forma muzykowania jest mi najbliższa, pozwala na 

wyrażanie uczuć i emocji, dostarcza ogromnych wrażeń i daje poczucie satysfakcji.  

Rozpoczynając studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. 

K. Szymanowskiego w Katowicach wiedziałam już, jak wyobrażam sobie przyszłość  

i postanowiłam spełnić swoje marzenia. Wybrałam zatem specjalność Chóralistyka. 

Rozpoczęłam naukę dyrygowania w klasie znakomitego chórmistrza i nauczyciela  

z powołania, pana prof. Jana Wojtachy. Ten wspaniały wykładowca i praktyk cierpliwie  

wprowadzał mnie w tajniki sztuki dyrygenckiej, uwrażliwiał na piękno muzyki, uczył 

sposobów wyrażania emocji przy pomocy gestów i mimiki twarzy, pomagał  dostrzegać 
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ukryte w partyturze  detale. Nauczył mnie pokory, odpowiedzialności i szacunku do zawodu, 

który wymaga ciągłego kształcenia się i nieustannego rozwoju.  

Od początku studiów starałam się zdobywać doświadczenie i mieć jak największy 

kontakt z zespołami wokalnymi. Zostałam zatem członkiem Chóru Kameralnego Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Udział w zajęciach tego zespołu był 

nadobowiązkowy. Chór prowadziła pani adt Mirosława Knapik, obecnie profesor 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zespół koncertował w kraju i za granicą, wykonując 

bogaty i zróżnicowany repertuar oraz dokonując prawykonań utworów początkującego 

wówczas kompozytora, Jacka Glenca.  

Śpiewałam również w Chórze Ogólnouczelnianym prowadzonym także przez panią 

adt Mirosławę Knapik. Doskonaliłam umiejętności wokalne i poszerzałam znajomość 

repertuaru o kolejne utwory polskiej i obcej literatury chóralnej.  

Wyjątkowo kształcące były  zajęcia zespołów wokalnych. Ten przedmiot pozwalał na 

praktyczną naukę form, metod i sposobów pracy z chórem. Swoje doświadczenia zbierałam 

początkowo obserwując starszych kolegów, a  następnie prowadząc zajęcia samodzielnie.  

Jeszcze w czasie studiów zostałam drugim dyrygentem Śląskiego Chóru Górniczego 

Polonia Harmonia prowadzonego przez panią adt Iwonę Melson, obecnie profesora 

Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Działania te pozwoliły mi 

nabierać coraz większego doświadczenia i poznawać dalsze tajniki pracy dyrygenta. Będąc 

studentką współpracowałam także z Chórem Mieszanym przy parafii św. Ducha  

w Siemianowicach Śląskich oraz z Chórem Dziecięcym Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej im. St. Moniuszki w Katowicach. Pracując z tymi zespołami, realizowałam praktyki 

dyrygenckie.  

Otrzymane w ostatnim roku studiów Stypendium Naukowe Ministra Kultury i Sztuki 

oraz ukończenie edukacji z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem sprawiły, że pełna 

nadziei i entuzjazmu rozpoczęłam samodzielną pracę w zawodzie dyrygenta.  

Już podczas ostatniego roku studiów zaproponowano mi objęcie kierownictwa Chóru 

im. św. Cecylii przy Bazylice pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Propozycję 

przyjęłam. Był to pierwszy chór prowadzony przeze mnie samodzielnie. Współpracuję z tym 

zespołem do dnia dzisiejszego. Chór istnieje przy ważnym ośrodku religijnym jakim jest 

Sanktuarium Piekarskie. Jego działalność ma charakter kulturotwórczy w obrębie parafii, 
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miasta i diecezji. Nadaje on właściwy format amatorskiemu ruchowi śpiewaczemu i stale 

ożywia kult religijny na terenie Śląska. Chór ma już ponad stuletnią tradycję śpiewaczą. 

Należy do Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. Za swoją 

działalność otrzymał kilka znaczących nagród i wyróżnień, między innymi: Nagrodę Miasta 

Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy, Złotą Odznakę Honorową za 

zasługi dla Województwa Śląskiego przyznaną przez Sejmik Województwa Śląskiego, czy 

Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.  

Chór jest zespołem typowo amatorskim, jednak  wyraz „amator” nabiera w tym 

przypadku wyjątkowo pozytywnego znaczenia. Zamiłowanie do śpiewu, poświęcenie  

i ogromne zaangażowanie to określenia najlepiej charakteryzujące postawę członków chóru.  

Wykonywany repertuar jest niemal  wyłącznie sakralny, dostosowany do potrzeb 

ważniejszych uroczystości religijnych odbywających się w Sanktuarium Matki  Boskiej 

Piekarskiej oraz do kalendarza roku liturgicznego. Chór koncertuje w okresie Adwentu, 

Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, w okresie Wielkanocnym, 

przygotowuje koncerty pieśni Maryjnych, a także utworów związanych tematycznie  

z większymi uroczystościami parafialnymi. Dzięki wytężonej pracy organizacyjnej oraz 

wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Piekary Śl. i ks. Prałata Władysława Nieszporka 

możliwe było nawiązanie współpracy z Piekarską Orkiestrą Symfoniczną, co zaowocowało 

prezentacją dzieł wokalno – instrumentalnych takich jak: I. Reimann – Litaniae Lauretanae,  

K. Jania – Oratorium Piekarskie. Działając z Kwintetem Dętym Jania Band, Górniczą Orkiestrą 

Dętą Piekary – Julian i z Orkiestrą Dętą Kopalni Andaluzja, wykonaliśmy między innymi:  

I. Reimanna – Stacje Bożego Ciała, J. Świdra – Alleluja  i wiele opracowań religijnych utworów 

chóralnych.  

Zespół od wielu lat współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 

Metropolitalnej w Katowicach, podejmując się oprawy muzycznej mszy świętych  

i koncertując podczas Stanowych Pielgrzymek do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, 

przedstawiając zarówno utwory a cappella, jak i z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Kopalni 

Katowice. Chór bierze udział w koncertach organizowanych przez Oddział Piekarski PZChiO 

(obecnie ŚZChiO), podczas których prezentują się wszystkie chóry i orkiestry Okręgu 

Piekarskiego. Zespół występuje również w kościołach innych diecezji w kraju. Brał udział  

między innymi w VI Spotkaniach z Muzyką Pasyjną im. ks. Franciszka Pogrzeby  
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w Przyszowicach czy w III Koncercie Pieśni Maryjnych pod patronatem Okręgu 

Mikołowskiego PZChiO w Łaziskach Dolnych. Koncertował także za granicą, między innymi  

w kościołach w Pradze i Kromeriz, w ramach I Festiwalu Muzyki Religijnej pod patronatem 

Biskupa Diecezji oraz Starosty miasta Dvur Kralowe w Czechach i podczas Spotkań 

Adwentowych pod patronatem Starosty miasta oraz Proboszcza Parafii w  Dvur Kralowe   

w Czechach.  

 Zespół na stałe współpracuje z organistami Bazyliki Piekarskiej –  Janem Hampelem 

 i Klaudiuszem Janią – kompozytorem i aranżerem. Szczególnym wydarzeniem było 

wykonanie Oratorium Piekarskiego autorstwa drugiego z wymienionych muzyków. Utwór 

przeznaczony dla solistów, chóru mieszanego i orkiestry symfonicznej, powstały do słów 

lokalnego poety Jerzego Markusika, został wykonany z okazji 350 – lecia kultu maryjnego  

w Piekarach Śląskich. Z koncertu powstało pamiątkowe nagranie na płycie  DVD. Chór nagrał 

też płytę Magnificat z okazji jubileuszu 100 – lecia swojej działalności. Jest również 

współwykonawcą utworów zamieszczonych na płycie CD zatytułowanej Z Piekarskich Wież, 

wydanej w 150 – lecie konsekracji kościoła. 

Mając świadomość niedoskonałości brzmieniowych osób w podeszłym już wieku, 

dostosowuję repertuar do ich możliwości głosowych. Wybieram utwory niezbyt 

skomplikowane melodycznie, rytmicznie, harmonicznie i fakturalnie, aby umożliwić 

wykonanie dające satysfakcję zarówno śpiewakom jak i słuchaczom. Staram się wydobyć  

z głosów już zmęczonych jak najwięcej emocji i w ten sposób dotrzeć do serc odbiorców. Od 

kilku lat pracuję też nad „odmłodzeniem” składu i pozyskaniem do chóru nowych osób. 

Dysproporcje wiekowe i zawirowania życiowe nie sprzyjają jednak pozostawaniu w zespole 

osób młodszych. 

Pomimo trudności należy ze wszystkich sił walczyć o przetrwanie chóru, ponieważ 

stanowi on historię miejsca – Piekar Śląskich. Na uwagę zasługuje też aspekt społeczny  

i kulturowy jego działalności. Bez względu na przemiany społeczne i sytuację polityczną 

wpisuje się od ponad stu lat w historię amatorskiego ruchu muzycznego i polskiego 

dziedzictwa kulturowego.  

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Państwowej Szkole 

Muzycznej I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie, ucząc kształcenia słuchu, fortepianu 

dodatkowego, zasad muzyki oraz podejmując się prowadzenia Chóru Dziecięcego Minorek. 
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Do chóru należą uczniowie klas I – VI cyklu sześcioletniego oraz klas I – IV cyklu 

czteroletniego. W zespole jest stała rotacja. W miesiącu czerwcu odchodzą klasy najstarsze,  

a we wrześniu w jego szeregi wstępują uczniowie rozpoczynający przygodę ze śpiewem. Nie 

mam wpływu na dobór członków chóru, gdyż jest to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich 

nie grających w orkiestrze dzieci. W związku z tym, co roku rozpoczynamy próby od wpajania 

podstawowych zasad śpiewania w chórze i krok po kroku budujemy ten niezwykły, złożony  

z głosów ludzkich instrument. Praca natomiast od pierwszych minut jest niezwykle 

intensywna.  

Repertuar musi być przystępny, dostosowany do możliwości dzieci, jednak wraz 

 z nabieraniem przez nie sprawności wokalnej i nabywaniem umiejętności technicznych staje 

się bardziej różnorodny. Jednocześnie zwiększa się stopień jego trudności. Wprowadzam 

utwory z różnych epok i kultur muzycznych, aby uczniowie zapoznali się z odmiennością 

stylów i zasad wykonawczych w nich obowiązujących. Przede wszystkim wykonujemy jednak 

utwory kompozytorów polskich, ze szczególnym naciskiem na opracowania pieśni ludowych. 

Folklor jest bowiem ważną dziedziną polskiej kultury,  świadczy o przynależności narodowej  

i odrębności, stanowi źródło, z którego powinniśmy czerpać wiedzę o naszej historii  

i pochodzeniu. 

Ponieważ każdy zespół, a w szczególności dziecięcy, potrzebuje motywacji do 

działania, dlatego zawsze wyznaczamy sobie wraz z podopiecznymi cele, do których dążymy. 

Dla chóru zwieńczeniem pracy są  występy publiczne. Z przyjemnością obserwuję, jak 

wychowankowie podczas koncertów uczą się obycia ze sceną, coraz lepiej radzą sobie  

z pokonywaniem towarzyszącej prezentacjom tremy, ale przede wszystkim odczuwają 

autentyczną radość ze wspólnego muzykowania. Jest to dla nich zachętą do dalszej pracy  

i wpływa korzystnie na podnoszenie jakości naszych produkcji. Koncertujemy na terenie 

szkoły a także dla środowiska lokalnego, występując między innymi w Chorzowskim Centrum 

Kultury, w Domu Kultury Batory, czy w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Bierzemy udział w warsztatach i spotkaniach chóralnych. Współpracujemy również ze 

Szkolną Orkiestrą Smyczkową prowadzoną przez  pana mgr Romualda Floriana, wykonując 

opracowania utworów dziecięcej literatury chóralnej, kolęd i muzyki rozrywkowej oraz 

kompozycje śląskiego autora, Grzegorza Spyry, takie jak: Ten mój Górny Ślonzek, A Jezusik śpi 

spokojnie. Kontakt chórzystów z większym aparatem wykonawczym jest niezwykle 
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kształcący. Rozwija umiejętność wspólnego muzykowania, współbrzmienia głosów  

z instrumentami, poszerza horyzonty dzieci, przygotowuje do ewentualnych późniejszych, 

bardziej spektakularnych przedsięwzięć muzycznych, a także mobilizuje i zachęca do dalszej 

pracy podczas prób.  

Każdego roku chór bierze udział w przeglądach i festiwalach regionalnych  

i ogólnopolskich, zdobywając czołowe lokaty i wyróżnienia. Do naszych najbardziej 

znaczących osiągnięć zaliczyć można: I miejsce w IV Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół 

Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim w 2006 r., I miejsce i wyróżnienie dla najlepszego 

dyrygenta w V Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Bel Canto w Ostrowie 

Wielkopolskim w 2008 r., Grand Prix, Złoty Dyplom oraz wyróżnienie dla chóru o najlepszej 

emisji głosu w VI Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Bel Canto w Ostrowie 

Wielkopolskim w 2010r., I nagroda 14 Tyskich Wieczorów Kolędowych, I miejsce  

w Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych I st. Regionu Śląskiego w Zabrzu w roku 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 i dodatkowo dyplomy za najlepsze wykonanie utworu 

obowiązkowego w latach: 2004, 2009, 2012.  

Za działalność pedagogiczną i sukcesy artystyczne Chóru Dziecięcego Minorek 

otrzymałam Nagrody Dyrektora, Listy Gratulacyjne Prezydenta Miasta Chorzowa oraz 

Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. 

Praca z dziećmi wymaga od dyrygenta kreatywności, pomysłowości i elastyczności 

metod. Próby muszą być prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy, aby nie znudzić i nie 

zniechęcić uczniów mozolnym wykonywaniem tych samych poleceń. Ćwiczenia powinny być 

każdorazowo starannie dobrane i przemyślane, aby dzieci, posiadające przecież ograniczony 

czas koncentracji, szybko dostrzegały efekty swojego wysiłku. Głos dziecka jest niezwykle 

delikatny i wrażliwy, dlatego wymaga szczególnej troski i ochrony. Więc w miarę możliwości, 

podchodzę do każdego ucznia indywidualnie. Sprawdzam regularnie barwę i skalę głosu 

dzieci, nie forsuję stale rozwijających się aparatów głosowych, gdyż zdaję sobie sprawę jak 

wiele szkód może wyrządzić użytkowanie ich w niewłaściwy sposób.  

Mam świadomość spoczywającej na mnie ogromnej odpowiedzialności, nie tylko za 

rozwój wokalny i ogólnomuzyczny, lecz również za kształtowanie charakterów, osobowości  

i postaw młodych ludzi. Dzięki przyjaznej atmosferze podczas prób, szybko udaje mi się 

nawiązać dobry kontakt z podopiecznymi. Zdobywając zaufanie i przychylność dzieci mam 
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większe szanse na zaszczepienie w nich entuzjazmu i miłości do muzyki. Nierzadko ich 

początkowa niechęć do śpiewu przeradza się w życiową pasję. Z przyjemnością obserwuję, 

jak zamknięte i pozornie pozbawione umiejętności śpiewu osoby, po czterech latach 

uczęszczania do chóru zdają egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II st. właśnie do klasy 

wokalnej, a następnie na Wydział Wokalny Akademii Muzycznej.  

Niezwykle budująca jest także chęć nadobowiązkowego udziału w chórze uczniów 

przydzielonych do orkiestry szkolnej. To ewidentny dowód na to, że śpiew, będący 

podstawową formą umuzykalnienia dzieci, jest im nie tylko potrzebny, ale i bliski. Przypadki 

takie uważam za swój największy sukces pedagogiczny. Praca z dziećmi, choć niełatwa  

i odpowiedzialna, zawsze była i jest dla mnie niezwykle satysfakcjonująca. 

W 1995 roku zostałam zatrudniona na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i rozpoczęłam prowadzenie zajęć  

z dyrygowania oraz czytania partytur. Następnie moja działalność dydaktyczna została 

poszerzona o kolejne przedmioty: metodyka prowadzenia zespołów, dyrygowanie zespołowe 

oraz analiza partytur. W latach 1998 – 2001 oraz 2003 – 2005 pełniłam funkcję drugiego 

dyrygentem chóru ogólnouczelnianego,  przygotowując wiele dzieł wokalnych i wokalno – 

instrumentalnych (m.in.: S. Wiechowicz – Pragną oczki, A. Vivaldi – Magnificat, H. M. Górecki 

– Beatus Vir, H. M. Górecki – Ad Matrem). Od roku akademickiego 2011/2012 wykładam 

przedmiot wprowadzony  dla specjalności dyrygentura chóralna: współczesna literatura 

chóralna. Jestem również promotorem prac licencjackich i magisterskich.  

Studenci, których uczę dyrygentury otrzymują wysokie oceny na egzaminach 

semestralnych, a po ukończeniu studiów prowadzą własne chóry i osiągają sukcesy 

artystyczne. Są wśród nich: Marzena Dobrowolska, Katarzyna Cichy, Agnieszka Gil, Elwira 

Zając, Barbara Orlińska, Natalia Łukaszewicz, Agnieszka Dobrakowska, Anna Draheim, 

Justyna Filipkowska, Michał Głąb.  Dużym osiągnięciem studentki Agnieszki Dobrakowskiej, 

było zajęcie III miejsca w XII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. 

W 2001 roku zostałam opiekunem artystycznym Żeńskiego Zespołu Wokalnego 

kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Jest to chór przeznaczony 

głównie do celów dydaktycznych dla studentów roku dyplomowego. Dyplomanci, korzystając 

z mojej pomocy i wskazówek, przygotowują go do publicznych koncertów dyplomowych. 

Funkcja opiekuna, który jest zarazem dyrygentem i nauczycielem jest niezwykle 
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odpowiedzialna i złożona. Częściami składowymi zajęć są elementy dyrygentury, metodyki 

prowadzenia zespołów, emisji zbiorowej i indywidualnej. Wymaga to prowadzenia ćwiczeń  

w taki sposób, by umożliwić nie tylko zdobywanie doświadczenia dyplomantom, lecz również 

zapewnić wokalny i dyrygencki rozwój pozostałym uczestnikom prób.  

Zespół występuje pod moją dyrekcją podczas koncertów organizowanych przez 

Katedrę Chóralistyki poza Uczelnią. Występy te pozwalają studentom zdobywać 

doświadczenia sceniczne, dają możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności, ale 

przede wszystkim propagują muzykę chóralną poza murami Akademii. Prezentowany przez 

nas repertuar obejmuje utwory a cappella oraz kompozycje wokalno – instrumentalne.  

Z orkiestrą smyczkową i solistami wydziału Wokalno – Instrumentalnego wykonaliśmy 

między innymi G. B. Pergolesiego – Stabat Mater, z towarzyszeniem organów G. Faure – 

Maria, Mater gratiae op.47, nr2 czy F. Liszta – O salutaris hostia. Przygotowujemy 

kompozycje pochodzące z różnych epok, od renesansu do współczesności, co umożliwia 

studentom zaznajomienie się z poszczególnymi stylami na przestrzeni wieków i poznanie 

obowiązujących w  nich zasad wykonawczych.  

Z Żeńskim Zespołem Wokalnym często koncertuje Zespół Mieszany kierunku Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Z chórem tym oraz orkiestrą smyczkową i solistami 

Wydziału Wokalno – Instrumentalnego miałam przyjemność wykonać kilka dzieł wokalno – 

instrumentalnych: G. G. Gorczycki – In virtute tua, G. F. Haendel – Chandos Anthem nr 8 –  

O come let us sing (fragmenty: nr 8 For look high as the heaven is, nr 9  There is spring up the 

light), W. A. Mozart – Te deum Laudamus KV 141, W. A. Mozart – Vesperae solennes de 

Confessore KV 339. 

Obecnie jestem opiekunem artystycznym Chóru Mieszanego kierunku Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, który oprócz zadań dydaktycznych ma pełnić rolę 

zespołu koncertującego, a jego ideą jest docieranie do miejsc nieobjętych kulturą. Chór 

występował już Domu Hospicjum Cordis, w Zgromadzeniu Zakonnym Sióstr Misjonarek 

Miłości, w Silesia City Center, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta oraz 

w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Batorego w Chorzowie.  

Sukcesywnie poszerzany zostaje też zakres umiejętności dyrygentów i chórzystów. 

Poznają oni aktualnie zasady ruchu scenicznego i obcowania z rekwizytem, pracując  

z reżyserem Krzysztofem Jaślarem nad przygotowaniem scenicznym Piosenek z Kabaretu 
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Starszych Panów w opracowaniu Andrzeja Borzyma. Takie doświadczenia mogą okazać się 

przydatne w późniejszym życiu zawodowym,  zaowocować tworzeniem indywidualnych  

i oryginalnych kreacji artystycznych. Jest to również nie lada wyzwanie dla opiekuna 

artystycznego. Strona wokalna wymaga bowiem znakomitego przygotowania emisyjnego, 

doskonałej techniki i niezwykłej swobody wykonawczej, aby ruch i działania aktorskie nie 

wpłynęły na obniżenie poziomu muzycznego prezentowanego programu.  

Praca z chórami studenckimi stawia przede mną duże wymagania. Jest bodźcem do 

poszukiwania wartościowych pozycji repertuarowych, do udoskonalania sposobów i metod 

pracy oraz do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji. Celem nadrzędnym jest 

przekazywanie wiedzy studentom i jak najlepsze przygotowanie ich do samodzielnej 

działalności artystycznej. 

Zajmuję się również działalnością organizacyjną na rzecz Uczelni. Biorę udział  

w przygotowaniu Koncertów Dyplomowych, Koncertów Laureatów Przesłuchań Chórów 

Szkół Muzycznych I i II st., Koncertów Chóru Mieszanego – w ramach projektu docierania do 

miejsc nieobjętych kulturą, Koncertów Muzyki Sakralnej w wykonaniu Zespołu Żeńskiego  

i Mieszanego kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Współorganizuję 

także koncerty z cyklu Chóry i zespoły naszych absolwentów, w których dwukrotnie brałam 

udział występując ze swoimi zespołami. Często jestem autorką słowa wiążącego podczas 

imprez odbywających się w Akademii. Zajmuję się współorganizacją i prowadzeniem 

warsztatów chóralnych organizowanych przez Katedrę Chóralistyki oraz warsztatów dla 

dyrygentów i chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych 

Śpiewająca Polska.  

W ramach zebrań otwartych Katedry wygłosiłam dwa wykłady: Meksykańska muzyka 

wokalna w okresie kolonialnym oraz Nowe spojrzenie na Passio Domini Nostri Jesu Christi op. 

65 Józefa Elsnera. Prowadzę wykłady zmienne z metodyki ogólnej w ramach 

Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, a w bieżącym roku akademickim 

prowadziłam również zajęcia chóralne dla nowopowstałej na terenie Uczelni Akademii 

Seniora. 

Kolejnym miejscem, które pozwala mi na rozwijanie działalności zarówno 

pedagogicznej jak i artystycznej jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach. Jestem tam 

zatrudniona od 2002 roku. W 2009 roku uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. 
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Współpracuję z działającym przy MDK od 35 lat Zespołem Pieśni i Tańca Tysiąclatki.  

W ramach zajęć przygotowuję wokalnie dzieci z różnych grup wiekowych do krajowych  

i zagranicznych koncertów oraz festiwali, w których odnoszą znaczące sukcesy. Podczas 

wyjazdowych warsztatów artystycznych prowadzę ćwiczenia z zakresu emisji głosu oraz 

poszerzam repertuar o nowe pieśni chóralne, piosenki młodzieżowe, przyśpiewki i melodie 

ludowe. Warsztaty w Cesenatico (Włochy) a także w Vitanowej (Czechy) zostały zakończone 

publicznym występem moich podopiecznych. Zespół Tysiąclatki wziął udział w następujących 

festiwalach: Międzynarodowy Młodzieżowy Festiwal Folklorystyczny Primorsko –  2007 r. 

(wyróżnienie), Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Szeged na Węgrzech – 2008 r. 

(wyróżnienie), Balkan Folk Fest w Kiten – 2009 r.,  Międzynarodowy Festiwal Aleksander the 

Great w  Bułgarii, Ohrid, Macedonia – 2010 r., Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 

Alegria w Calelli, w Hiszpanii – 2011 r. (wyróżnienie) oraz  10 Międzynarodowy Festiwal 

County – Wandering w Kaposvar na Węgrzech – 2011 r. Zespół został laureatem w kategorii 

pieśni i tańców narodowych  Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Święto czasu, 

który odbył się w 2012 roku we Włoszech i Czechach.  

W obszarze mojej działalności artystycznej znajduje się także Zespół Kameralny 

Santarello działający przy MDK w Katowicach, który założyłam i prowadzę od 2002 roku. To 

zespół amatorski, w którym śpiewają osoby w różnym wieku, reprezentujące rozmaite 

profesje i zawody. Zespół powstał z potrzeby rozwoju zainteresowań muzycznych grupy 

przyjaciół. Od początku istnienia jest członkiem PZChiO (obecnie ŚZChiO) i aktywnie 

uczestniczy w organizowanych przez Związek imprezach artystycznych. Został zaproszony do 

udziału w Adoracji przy Panewnickim Żłóbku, w Ogólnopolskich Dniach Chóralnej Muzyki 

Sakralnej im. ks. G. G. Gorczyckiego w Bytomiu, w I Kongresie Muzyki Liturgicznej 

Archidiecezji Katowickiej. Z powodzeniem bierze udział w konkursach organizowanych przez 

PZChiO oraz innych konkursach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Do 

największych osiągnięć zespołu zaliczyć można: Grand Prix oraz Puchar ks. Arcybiskupa 

Damiana Zimonia w VII Festiwalu Pieśni Maryjnej  MAGNIFICAT w Piekarach Śląskich w 2005 

r., Złoty dyplom oraz I miejsce w kategorii chórów kameralnych w II Międzynarodowym 

Konkursie GAUDE CANTEM im. Kazimierza Fobera w Bielsku – Białej w 2006 r., Grand Prix   

w 15. Tyskich Wieczorach Kolędowych w 2006 r., I miejsce w kategorii chórów kameralnych 

oraz Puchar marszałka Województwa Śląskiego w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej 
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Pieśni Chóralnej w Katowicach w 2006 r., I miejsce w kategorii chórów kameralnych oraz 

Puchar Prezesa Oddziału Śląskiego PZChiO w I Festiwal Pieśni Eucharystycznej O SALUTARIS 

HOSTIA w Katowicach w 2006 r., II miejsce w kategorii zespoły wokalne w XIII 

Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie w 2007 

r., Grand Prix w XVII Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej KOLĘDY I PASTORAŁKI pod 

honorowym patronatem Jego Eminencji Księdza Stanisława Dziwisza metropolity 

Krakowskiego w 2008 r., Grand Prix, Złote pasmo, Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz Puchar Prezesa Zarządu Głównego PZChiO a także nagroda dla dyrygenta  

w XV Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach w 2008 r., Złoty 

dyplom oraz I miejsce w kategorii chórów kameralnych w VI Międzynarodowym Festiwalu 

pod honorowym patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA  

w Rybniku w 2010 r., I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pasyjnej STABAT 

MATER DOLOROSA w Łagiewnikach w 2012 r., Grand Prix oraz nagroda w kategorii 

dyrygent w III Festiwalu Pieśni Sakralnej w Świętochłowicach w 2012 r., I nagroda  

w kategorii chórów kameralnych w 22 Tyskich Wieczorach Kolędowych pod honorowym 

patronatem J.E. Arcybiskupa dr Wiktora Skworca w 2013 r. 

Zespół prowadzi działalność koncertową, wykonując wiele dzieł muzyki dawnej, która 

początkowo stanowiła trzon jego repertuaru. Zwiększenie i ustabilizowanie się składu było 

bodźcem do wprowadzania utworów kompozytorów XIX i XX wieku, co dawało chórzystom 

możliwość wszechstronnego rozwoju i poznawania ciekawych pozycji polskiej i światowej 

literatury chóralnej. Poszerzanie repertuaru oraz podnoszenie poziomu artystycznego 

zaowocowało ciekawymi propozycjami koncertowymi. Znaczący dla Zespołu Kameralnego 

Santarello był udział w XII Chóralnych Spotkaniach Kolędowych w Zabrzu – Mikulczycach,  

w XVII koncercie z cyklu Chóry naszych Absolwentów w Akademii Muzycznej im.  

K. Szymanowskiego w Katowicach, w XXVII Gliwickich Spotkaniach Chóralnych, w I 

Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych w Świerklańcu, w Letnich Koncertach Muzyki 

Kameralnej w Pałacu książąt Czartoryskich w Puławach, w Dniach Kultury Chrześcijańskiej  

w Katowicach, w Koncercie pod renesansowym stropem w Muzeum w Tarnowskich Górach, 

w X Jubileuszowym Paczkowskim Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza 

Brosiga Muzyka ponad granicami w Paczkowie czy w 20 Śląskim Festiwalu im. Ludwiga van 

Beethovena w Głogówku. Zespół koncertuje także za granicą, promuje polską muzykę 
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chóralną, wykonując głównie utwory rodzimych kompozytorów, między innymi w kościołach 

w  Jablunkowie (Czechy), w Berlinie (Niemcy), czy Hawierzowie Suchej (Czechy). Nawiązał 

również współpracę z Chórem Żeńskim Melodia z Nawsia (Czechy), gdzie wziął udział  

w Festiwalu Nawiejska Wiosna Muzyczna. 

Zespół Kameralny Santarello nagrał trzy płyty CD, które stanowią podsumowanie 

etapów działalności. Płyta Kolędy została wydana z okazji jubileuszu 10 lat istnienia zespołu  

i zawiera kolędy i pastorałki z różnych stron świata. Na płycie Muzyka pasyjna znajdują się 

utwory wykonywane podczas koncertów w okresie Wielkiego Postu. Trzecia płyta 

zatytułowana Za górami, za lasami… niezwykłe opowieści dla małych i dużych to dokonanie 

wspólne z Chórem dziecięcym Minorek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.  

G. Fitelberga w Chorzowie oraz z Chórem Żeńskim kierunku Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. To nagranie 

stanowi podsumowanie moich zainteresowań topiką baśniową w twórczości chóralnej 

polskich kompozytorów współczesnych.  

Na przełomie 2012/2013 roku Zespół Kameralny Santarello obchodził 10 – lecie 

istnienia. Przy okazji tego jubileuszu chórowi przyznano Brązową Odznakę Honorową ŚZChiO 

za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym. Jako 

dyrygent i działacz Związku również zostałam wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za 

zasługi w pracy społecznej Stowarzyszenia, którą odebrałam z rąk Prezesa ŚZChiO Romana 

Warzechy. To ogromne wyróżnienie stało się dla nas wszystkich bodźcem i zachętą do 

wytężonej pracy nad dalszym rozwojem działalności chóru. 

Podsumowaniem pierwszych lat mojej pracy artystycznej było uzyskanie w marcu 

2004 roku stopnia doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Temat 

przedstawionej rozprawy doktorskiej brzmiał: Muzyka chóralna a cappella w przekroju 

historycznym na chór dziecięcy, żeński i mieszany oraz W. A. Mozarta Msza D – dur KV 194. 

Rozprawa doktorska stanowiła komentarz do przygotowanego i poprowadzonego przeze 

mnie dn. 22.02.2004 r. koncertu w kościele ewangelickim pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

w Katowicach. Podczas koncertu zaprezentowany został repertuar zróżnicowany stylistycznie 

i tematycznie. Program wybrałam pod kątem specyfiki występujących zespołów. Chór 

dziecięcy wykonał utwory polskich twórców, w tym pieśni o charakterze ludowym, natomiast 

Chóry Żeński i Mieszany kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 



13 

 

przedstawiły kompozycje religijne i świeckie od renesansu do współczesności autorstwa 

kompozytorów polskich i obcych. Na zakończenie koncertu zabrzmiała Missa Brevis in D  

W. A. Mozarta w wykonaniu Chóru Mieszanego, solistów Wydziału Wokalno – Aktorskiego 

oraz Orkiestry Smyczkowej Wydziału Instrumentalnego. Celem zaprezentowanego dzieła 

artystycznego było ukazanie możliwości wykonawczych i specyfiki  brzmienia tak różniących 

się od siebie zespołów oraz podsumowanie moich dotychczasowych zainteresowań  

i dokonań muzycznych. Recenzentami  przewodu byli prof. Jerzy Kurcz z Akademii Muzycznej 

w Krakowie oraz prof. Czesław Freund z Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Aktualnie, po kolejnych latach aktywności artystycznej (w nawiązaniu do ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

Dz. U. nr 65, poz. 595) podejmuję starania habilitacyjne, których podstawę stanowi dzieło 

artystyczne Za górami, za lasami… niezwykłe opowieści dla małych i dużych, będące płytą 

CD, nagraną w Sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego  

w Katowicach, wydaną w 2013 roku przez wydawnictwo muzyczne DUX Recording 

Producers. Dzieło to jest wynikiem moich zainteresowań topiką baśniową w twórczości 

chóralnej polskich kompozytorów współczesnych, a pośrednio również efektem 

prowadzonej i przedstawionej powyżej działalności artystycznej. Płyta zawiera 14 

utworów, których motywem przewodnim jest topika baśniowa.  Kompozycje przeznaczone 

są na chór dziecięcy, żeński i mieszany a cappella. W nagraniu uczestniczyły następujące 

zespoły: Chór Dziecięcy Minorek, Chór Żeński kierunku Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej oraz Zespół Kameralny Santarello. 

Zagadnienie topiki baśniowej w twórczości chóralnej polskich kompozytorów 

współczesnych zainteresowało mnie za względu na edukacyjny, wychowawczy  

i artystyczny aspekt baśni. Topika, to zbiór toposów lub według innych badaczy, nauka  

o toposach. Topos bywa utożsamiany z motywem, tematem, słowem – kluczem, metaforą, 

alegorią czy z obrazem i obecnie zyskuje coraz szersze znaczenie.1 Termin „topos” pochodzi 

od greckiego wyrażenia „topos koinos”, które oznacza „miejsca wspólne”. Słowo „topos” 

(miejsce) może odnosić się zarówno do oznaczenia konkretnego miejsca w przestrzeni, jak 

 i miejsca w myśli, ustępu w książce czy na przykład głównego punktu mowy. Natomiast 

                                                           
1
 M. Bogdanowska, Topika [w:] Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska – Dacy, P. Wilczek,  Warszawa 2008, 

 s. 54 
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określenie „koinos” (wspólne) należy rozumieć jako istnienie wspólnoty autora i odbiorcy, 

która uznaje przedstawione stwierdzenia i wartości za prawdziwe.2 Utwory na płytę 

zostały wybrane właśnie pod kątem ich „miejsc wspólnych”. Mimo, iż pozornie wydają się 

niepodobne i traktują o odległych tematach, ich cechą wspólną jest pewnego rodzaju 

magia, tajemniczość i ogólnie pojmowana „baśniowość”. Używając sformułowania –  

topika baśniowa, termin „baśń” rozumiem w kontekście szerszym. Istnieje wiele prac 

zajmujących się określaniem i klasyfikowaniem gatunków literackich, różnicowaniem 

terminów baśń, bajka, bajeczka. Kategoryzacja nie jest moim celem. Swoje rozważania 

dotyczące topiki baśniowej opieram na przekonaniu, że poszczególne odmiany tego typu 

literatury pochodzą od czasownika „bajać” i należą do wspólnej rodziny genologicznej. 

Opierając się na teorii Jolanty Ługowskiej możemy uznać, że istnieje taki zbiór 

podstawowych cech wspólnych należących do szeroko rozumianej „bajkowości”, który 

wyodrębnić można zarówno w prostych bajeczkach, jak i w skomplikowanych pod 

względem fabularnym baśniach czarodziejskich.3 Również Przewodnik Encyklopedyczny, 

podając definicję bajki ludowej uznaje pojęcie „baśń” za synonim bajki magicznej4, tym 

samym potwierdzając synkretyzm tego typu twórczości. Stąd pojęcia takie jak baśń, bajka, 

bajeczka są przeze mnie stosowane wymiennie. 

Poruszając problematykę topiki baśniowej w twórczości chóralnej polskich 

kompozytorów współczesnych, należy przede wszystkim dostrzec niezaprzeczalne walory 

tekstów o tej tematyce. Literaturoznawcy podkreślają zalety baśniowych tworów 

słownych, uznając je za przygotowanie do lektury późniejszych tekstów fantastycznych  

o bardziej skomplikowanej strukturze. Pedagodzy rozważają aspekt edukacyjny fabuł 

bajkowych, zaś psychologowie potwierdzają wpływ tekstów fantastycznych na rozwój 

psychiczny człowieka.5 W utworach literackich o charakterze baśniowym widzimy 

zakłócony naturalny porządek świata. Ożywają przedmioty, zwierzęta czy rośliny 

zachowują się niezgodnie ze swoją naturą. Typowymi środkami konstrukcyjnymi są 

animizacja i personifikacja, a także magia umożliwiająca kontakt człowieka z siłami 

                                                           
2
 M. Bogdanowska, op. cit. s. 35 

3
 J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej , Warszawa1988, wstęp 

4
 Literatura polska. Przewodnik Encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, Warszawa 1984, t. I, s. 42 

5
 J. Ługowska, op. cit. wstęp 
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przyrody i nadprzyrodzonymi.6 Tak osobliwy świat bajki  wprowadza w atmosferę 

emocjonalnego napięcia i oczekiwania na coś niezwykłego, niecodziennego.  

Wszystkie historie w utworach zamieszczonych na płycie są opowiedziane wierszem 

i wyszły spod pióra znanych i cenionych poetów polskich (wyjątek stanowi wiersz Arnaud 

de Mareuil’a w przekładzie Zofii Romanowiczowej). Odnajdziemy zatem teksty Adama 

Asnyka, Jana Brzechwy, Władysława Broniewskiego, Jerzego Ficowskiego, Doroty Gellner, 

Jerzego Lieberta, Elżbiety Ostrowskiej, Janiny Porazińskiej, Józefa Ratajczaka, Juliana 

Tuwima, Emila Zegadłowicza. Wiersze nie tylko bawią, ale też uczą rozumienia świata, 

kształtują pozytywne nawyki i skłaniają do refleksji nad sensem życia.  

Dla kompozytora, podczas procesu powstawania dzieła, istotna jest zarówno treść 

wiersza jak i jego właściwości brzmieniowe, które są dane w zapisie (znaki przestankowe) 

oraz wynikają z procesu mowy (deklamacja, tempo wymowy itp.). W poezji dużym 

atrybutem są wartości eufoniczne, polegające na dążeniu do gładkości i potoczystości 

brzmieniowej, do uzyskania miłego brzmienia wypowiedzi. Efekt ten osiąga się za pomocą 

instrumentacji dźwiękowej polegającej na powtarzaniu w obrębie frazy wierszowej 

różnego rodzaju figur dźwiękowych: głosek, ich sekwencji lub poszczególnych słów.7 

Eufonia jest źródłem muzyczności poezji i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy poezją  

a muzyką w korespondencji między tymi sztukami. Kompozytorzy za pomocą wybranych 

środków wyrazu interpretują tekst, przedstawiając i podkreślając zawarte w nim treści, 

uczucia i nastroje. Twórcy doskonale oddają klimat i charakter tekstów przez ich 

mistrzowskie opracowanie muzyczne.   

Inspiracją do rozważań nad  topiką baśniową była też niewątpliwie moja długoletnia 

praca z dziećmi, dla których motywy bajkowe wydają się najbardziej odpowiednie i do nich 

są najczęściej kierowane. Istnieje spora grupa kompozytorów, którzy wnoszą szczególny 

wkład w twórczość chóralną o tematyce baśniowej, przeznaczoną dla młodych 

wykonawców. Literatura tego typu jest bogata i niezwykle ciekawa. Wybrałam  

i zamieściłam na płycie następujące utwory w wykonaniu Chóru Dziecięcego Minorek: 

Józef Świder – Dom, w którym śmieszy ( z cyklu Rymowanki) 

Marek Jasiński – Krokusowa łączka (z cyklu Trzy pieśni) 

                                                           
6
 J. Ługowska, op. cit. s .12 

7
 L. Pszczołowska, Instrumentacja dźwiękowa Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977, s. 42  
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Beata Sibrecht – Śpij aniołku 

Piotr Moss – Abecadło. 

Wszystkie te utwory zawierają elementy baśniowe, jednak różnią się od siebie 

tematyką i charakterem, a także zastosowanymi środkami kompozytorskimi. Twórcy 

stosują na przykład różnice agogiczne i artykulacyjne dla uwypuklenia zmienności 

klimatów (Dom, w którym śmieszy, Krokusowa łączka). Potęgowanie napięcia podkreślają, 

wprowadzając zmienną obsadę głosów, od unisono do trzygłosu (Dom, w którym śmieszy),  

a nawet zwiększając liczbę głosów do siedmiu z jednoczesnym nakładaniem na siebie 

akordów G7 i a-moll (Abecadło). Ciekawym zabiegiem kompozytorskim jest wprowadzenie 

glissanda obrazującego ruch literek oraz fragmentu parlando imitującego kłótnię literek 

(Abecadło), a także motywu imitującego ziewanie (Śpij aniołku). Typowym środkiem 

symbolizującym kołysanie jest ostinatowy ruch ósemkowy (Śpij aniołku).  

 Motywy bajkowe pojawiają się również w utworach przeznaczonych na chór żeński. 

W czasie nagrania ich wykonawcą był Chór Żeński kierunku Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej. Zespół zaprezentował następujące utwory: 

Stanisław Wiechowicz – Kołysanka 

Irena Pfeiffer – Bajka o chorej żabie (z cyklu Bajki do słów Jana Brzechwy) 

Andrzej Koszewski – Kotek (z cyklu Gry) 

Romuald Twardowski – Świt (z cyklu Pieśni o wiośnie) 

Aleksandra Brejza – Jarzębina. 

Większość kompozycji jest przeznaczona na chór 4 – głosowy, pojawia się także 

piąty głos parlando (Kotek). Utwory wykorzystują większą skalę głosu, niż pieśni  na chór 

dziecięcy – największy ambitus obejmuje dźwięki od fis – a2 (Bajka o chorej żabie). Są to 

utwory bardziej rozbudowane pod względem melodycznym (Jarzębina), rytmicznym 

(Kotek, Świt) i harmonicznym (Świt, Jarzębina). Zawierają także szeroki zakres zmian 

artykulacyjnych (Kołysanka, Świt, Kotek) oraz duże rozpiętości dynamiczne od p – ff (Bajka 

o chorej żabie, Świt), od ppp – f (Kotek). Na uwagę zasługują ciekawe efekty dźwiękowe, 

takie jak rytmizowany szept, śpiew na spółgłoskach, naśladowanie miauczenia czy 

„wibrowanie” dźwięku uzyskane przez przysłanianie dłonią ust (Kotek). Kompozycje 

wymagają rzetelnego przygotowania wokalnego oraz dużej swobody wykonawczej  

i dojrzałości interpretacyjnej. 
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Niezwykłe i tajemnicze teksty baśniowe można odnaleźć w utworach 

przeznaczonych na chór mieszany. Kompozytorzy opracowują muzycznie teksty 

dostosowane zarówno do możliwości percepcyjnych dziecka jak i przeznaczone dla  

dojrzałego  odbiorcy. Na płycie przedstawione zostały następujące pozycje w wykonaniu 

Zespołu Kameralnego Santarello: 

Władysław Żeleński/opr. J. Maklakiewicz/ – Zaczarowana królewna 

Tadeusz Szeligowski – Pod okapem śniegu  

Marek Jasiński – Muzyka poranna 

Edward Pałłasz – Miłe tchnienie mi kwietniowe (z cyklu Trzy pieśni trubadurów  

i  truwerów) 

Józef Świder – Cuda i dziwy. 

Utwory te dzięki całej gamie wykorzystanych środków wyrazu, stanowią zbiór 

wyjątkowych kompozycji o specyficznym klimacie. Pożądany nastrój osiągany jest za 

pomocą mormoranda lub wokalizy (Zaczarowana królewna, Muzyka poranna), ciekawej, 

bogatej harmonii (Zaczarowana królewna, Cuda i dziwy) czy  cieniowania dynamicznego. 

Na różnorodność klimatu mają również wpływ kontrasty agogiczne i zmiany metryczne 

(Zaczarowana królewna, Muzyka poranna, Miłe tchnienie mi kwietniowe) oraz 

artykulacyjne (Pod okapem śniegu, Mile tchnienie mi kwietniowe). Przez zastosowanie 

trzygłosu uzyskuje się wrażenie delikatności i lekkości (Miłe tchnienie mi kwietniowe). 

 Każdy z zamieszczonych na płycie utworów jest jedyny i niepowtarzalny. Moja rola  

dyrygenta w pracy nad nimi jest ogromna. Wymaga zrozumienia intencji kompozytora  

i prawidłowego odczytania wszystkich sugestii zawartych w partyturze. Dyrygent jest 

jednak nie tylko odtwórcą lecz w pewnym sensie także współtwórcą dzieła. Poprzez swój 

osobisty komentarz nadaje utworowi nowy kształt artystyczny. Nie może  odciąć się od 

własnych emocji i subiektywnych odczuć. Dlatego interpretacja wciąż ewoluuje, podlega 

ustawicznym zmianom, dojrzewa wraz z rozwojem osobowości i umiejętności 

wykonawców. Jak każdy dyrygent wkładam zatem w wykonanie utworu cząstkę siebie. 

Wszystkie kompozycje znajdujące się na płycie są  dla mnie szczególne. Starałam się za 

pomocą dźwięków chóru przekazać zawarte w nich przesłania autorów, a z bogatego 

wachlarza tematów wydobyć jak najwięcej klimatów – od wesołej zabawy, przez nierealny 
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świat poezji  „na opak” i opowieści wprost z krainy baśni, do przedstawienia ulotnych 

obrazów dotyczących miłości a także kruchości i przemijania życia.  

Płyta przeznaczona jest dla słuchacza w każdym wieku. Przygoda z baśnią trwać 

może bowiem przez całe życie, umożliwiając podróż w świat fantazji, dziwów i marzeń  

a zarazem wpływając na ogólną kulturę oraz wrażliwość estetyczną odbiorcy. Sądzę, że 

najlepszym podsumowaniem powyższych rozważań dotyczących topiki baśniowej mogą 

być słowa Lewisa Carrolla:  

 

Dziecko o czystym, pogodnym czole 

I oczach pełnych marzeń o cudach! 

Choć czas mknie i między mną a tobą 

Rozciąga się przestrzeń połowy życia, 

Na pewno miłym uśmiechem powitasz 

Dar miłości – baśń. 

 (L. Carroll, Po drugiej stronie zwierciadła) 

 

Celem mojej działalności dyrygenckiej jest propagowanie muzyki chóralnej wśród 

szerokiej publiczności. Dzięki działaniom organizacyjnym koncertuję wraz z moimi zespołami 

zarówno dla środowiska muzycznego – w akademii muzycznej, salach koncertowych i aulach 

szkół muzycznych a także w domach kultury, teatrach, muzeach jak i dla przeciętnego 

odbiorcy – w kościołach, szpitalach i innych miejscach nieobjętych kulturą.  

Staram się również mieć choć niewielki wpływ na rozwój chóralistyki, poprzez 

prowadzenie warsztatów chóralnych i dyrygenckich, między innymi w ramach 

Świerklanieckich Spotkań Chóralnych, II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 

I. Reimanna, Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Estetyczny Wymiar Edukacji. Udzielam konsultacji 

chórom i nauczycielom szkół ogólnokształcących i szkół muzycznych regionu śląskiego  

w formie lekcji otwartych lub  obserwacji zajęć lekcyjnych z ich omówieniem. Jestem 

zapraszana do udziału w pracach jury regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

festiwali i przeglądów chóralnych. Odczuwając potrzebę ustawicznego kształcenia  
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