
 

 

KOŁO NAUKOWE AKORDEONISTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 

 

Koło Naukowe Akordeonistów rozpoczęło działalność w październiku 2013 roku, z 

inicjatywy ówczesnego prezesa Emila Fatygi. Celem działalności miało być pogłębianie 

wiedzy i umiejętności poprzez pracę własną oraz współpracę z profesorami i studentami z 

Gdańska i innych ośrodków, a także propagowanie akordeonu w przestrzeni kulturalnej. 

 

Realizowane zadania:  

 

 Redagowanie strony klasy akordeonu na portalu społecznościowych facebook pod 

adresem:www.facebook.com/akordeongdansk. Zwiera Ona najważniejsze informacje 

o życiu klasy akordeonu: koncertach, kursach mistrzowskich, aktywności studentów 

klasy akordeonu oraz pedagogów. Aktualizacją zajmuje się specjalnie powołany 

zespół w składzie: Maciej Kacprzak oraz Paweł Zagańczyk. Ten rodzaj działania jest 

istotny z punktu widzenia archiwizowania informacji o działalności artystycznej klasy 

 Organizacja cyklu spotkań „Laboratorium Akordeonowe”  – mających na celu 

wymianę doświadczeń akordeonistów i kompozytorów 

 Organizacja Studenckich Sesji Naukowych:  „Mistrzowie i Adepci” (2014) oraz 

„Akordeonista-Kompozytor” (2016). Spotkania to należą do nielicznych w Polsce 

dając możliwość wymiany doświadczeń na polu naukowym i artystycznym w 

środowisku akordeonowym 

 Zamówienia oraz prawykonania kompozycji: Ryszard Lubieniecki „Air Metal Wood 

Synthesis” , Leszek Kołodziejski „Pejzaż Gdański” i Maciej Zimka - „Solar Wind”. 

Kompozycje te wzbogaciły polską literaturę akordeonową o ciekawe utwory 

kameralne 

 Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim przy projekcie „Wariacje Akordeonowe”, 

koncercie prezentującym  solistów oraz zespoły kameralne  

https://www.facebook.com/akordeongdansk


 Regularne koncerty członków KNA w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia 

„Przyjazne Pomorze”, Dziennym Domu Pomocy im. Jana Pawła II w Gdańsku-

Wrzeszczu, koncertach edukacyjnych w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w 

Gdańsku oraz koncertach organizowanych dla dzieci i młodzieży 

 Współpraca z kołami naukowymi innych uczelni wyższych w Gdańsku. Wśród nich: 

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański 

 Realizacja płyty CD „Study of contemporary accordion music”, która przedstawia 

polską oraz zagraniczną literaturę akordeonową XX i XXI wieku.  

___________________________________________________________________________ 

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO AKORDEONISTÓW:  

Przewodniczący – Maciej Kacprzak  

Wiceprzewodniczący – Rafał Olas  

Sekretarz – Monika Kowalska  

Skarbnik – Martyna Podolska 

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO AKORDEONISTÓW:  

dr Paweł Zagańczyk 

CZŁONKOWIE HONOROWI KOŁA NAUKOWEGO AKORDEONISTÓW:  

prof. Elżbieta Rosińska 

prof. Krzysztof Olczak

  


