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Piotr Baron 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

 

Autoreferat 

Działalność dyrygencką rozpocząłem od prowadzenia scholi młodzieżowej w parafii św. 

Antoniego w Dylakach (woj. opolskie) oraz podczas wakacyjnych spotkań młodzieży w parafii 

w Pławniowicach (woj. śląskie). Byłem asystentem dyrygenta przygotowującego chór z okazji 

pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II na Górę św. Anny. Następnie prowadziłem chór 

Społecznego Ogniska Muzycznego w Opolu filia w Ozimku oraz byłem asystentem 

chórmistrza chóru Studium Nauczycielskiego w Wieluniu. Następnie podjąłem studia 

chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od początku mojej działalności 

artystycznej moje zainteresowania muzyczne kierowały się w stronę: 

 Muzyki kościelnej 

 Zapomnianej muzyki śląskiej 

 Edukacji muzycznej  

 Terapii muzyką 

 Upowszechniania muzyki 

 Wykonawstwa muzycznego  

Moja aktywność posiada dwa nurty: jeden z nich – to działalność wykonawcza – jako 

dyrygent, muzyk kościelny, organista a druga – to działalność dydaktyczna na uczelniach oraz 

w Społecznym Ognisku Muzycznym a także na różnego rodzaju kursach, seminariach i 

warsztatach.  

W mojej pracy dyrygenckiej koncentruję się na muzyce wokalno-instrumentalnej. Prowadzę 

2 chóry w Instytucie Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Założyłem i 

prowadzę Nyską Orkiestrę Kameralną. Współpracuję z wieloma orkiestrami, przede 

wszystkim z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej oraz z orkiestrą Kiever Kammerakademie. 

Moja aktywność koncertowa zaowocowała wykonaniem ok. 300 utworów chóralnych, 140 

utworów wokalno-instrumentalnych, ponad 100 utworów symfonicznych. Wśród 
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wykonanych dzieł na szczególną uwagę zasługują: 18 prawykonań i 16 prawykonań lokalnych 

lub po rekonstrukcji dzieł. Są wśród nich dzieła zapomniane takich kompozytorów jak: Józef 

Elsner, Hugo Ulrich, Bolko Graf von Hochberg, jak i dzieła współcześnie skomponowane przez 

kompozytorów takich jak: Ursula Mamlok, Norbert Linke, Ortwin Benningoff, Stefan 

Sendecki, Janusz Kohut i wielu innych.  

W okresie od uzyskania kwalifikacji I stopnia zintensyfikowałem moją współpracę 

koncertową z wybitnymi muzykami. Współpraca z nimi wpłynęła niezwykle kształcąco na mój 

rozwój artystyczny. Są wśród nich zarówno muzycy wykonujący muzykę klasyczną, jak i 

muzykę estradową. Wśród wielu na szczególną uwagę zasługują: altowioliści: Michał Micker, 

Oleksandr Lagosha, pianiści: Michael Collins, Władysław „Adzik” Sendecki, Monika Sikorska-

Wojtacha, oboistka: Susanne Schlussnuss, organiści: Ortwin Benningoff, Julian Gembalski, 

Wolfgang Stockmeier, Władysław Szymański, Szymon Tritt, saksofonistka: Nicole Schillings, 

skrzypkowie: Jacek Adamaszek, Henryk Tritt, Oksana Popsuy, Masaki Ueno, wokaliści: Paweł 

Antkowiak, Marek Bałata, Beata Bednarz, Tomasz Białek, Barbara Broda-Malon, Ernst 

Friedrich, Maciej Gallas, Jadwiga Gałęska-Tritt, Czesław Gałka, Jarosław Kitala, Agata 

Kobierska, Wasyl Kolybabyuk, Wioletta Kowal, Piotr Kusiewicz, Piotr Lempa, Maria Lipinska, 

Anita Maszczyk, Ireneusz Miczka, Natalia Nikolaishyn, Mariusz Otto, Andrey Perebeynos, 

Krystyna Prońko, Piotr Rachocki, Bruno Ribeiro, Danuta Sendecka, Andrzej Skiba, Leszek 

Skrla, Janusz Szrom, Leszek Świdziński, Victor Teteria, Barbara Tritt, Ewa Uryga, Jacek 

Wójcicki, Adam Zdunikowski. 

Do moich największych osiągnięć artystycznych należą:  

 Zorganizowanie i kreowanie artystyczne Festiwalu Kompozytów Śląskich przez 16 lat 

 Zorganizowanie Festiwalu Chórów Mniejszości Niemieckiej w Polsce wraz z 

koncertami oratoryjnymi 

 Zorganizowanie dwóch edycji Festiwalu Kultury Niemieckiej w Polsce 

 Propagowanie twórczości Carla Dittersa von Dittersdorfa 

 Odkrycie zapomnianych dzieł Hugo Ulricha 

 Odkrycie zapomnianych utworów Alfreda Goodmana 

 Nagranie płyty CD z utworami Józefa Elsnera 
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 Prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych, m. in: Janusz Kohut, Norbert 

Linke, Ortwin Benninghoff, Levko Kolodub, Alfred Goodman, Ursula Mamlok, Stefan 

Sendecki, Alejandro Trapero, Ralf Grössler.  

 Prawykonania po rekonstrukcjach dzieł kompozytorów zapomnianych (Józef Elsner, 

Bolko Graf von Hochberg, Ignaz Reimann, Joseph Ignaz Schnabel, Hugo Ulrich) 

 Zorganizowanie cyklicznych koncertów noworocznych w małych miastach i 

miejscowościach Śląska  

 Działalność kompozytorska  

 Ponad 31 lat pracy w charakterze muzyka kościelnego: organisty i kantora 

Festiwal Kompozytorów Śląskich stał się dla mnie przestrzenią, w której mogłem 

doprowadzić do wykonania utworów, które przez lata były zapomniane lub nawet z 

powodów politycznych nie były wykonywane. W ramach Festiwalu doprowadziłem do tego, 

iż pod moją batutą zabrzmiały dzieła Karla Dittersa von Dittersdorfa, klasyka wiedeńskiego, 

który dużą część swojego życia spędził na Śląsku. Festiwal miał także inne przesłanie. Był 

estradą na której mogli spotkać się twórcy bez względu na swoją narodowość czy 

pochodzenie. Estrada festiwalowa dawała też możliwość spotkania się muzyki dawnej z 

muzyką współczesną. W ramach Festiwalu zabrzmiały dzieła Ludwiga van Beethovena, 

Günthera Bialasa, Edmunda von Borcka, Johannesa Brahmsa, Maxa Brucha, Karla Dittersa 

von Dittersdorffa, Maxa Drischnera, Józefa Elsnera, Alfreda Goodmana, Bolka von 

Hochberga, Wojciecha Kilara, Norberta Linke, Ursuli Mamlok, Ignaza Reimanna, Josepha 

Ignaza Schnabla, Stefana Sendeckiego, Witolda Szalonka, Georga Philippa Telemanna, i in. 

W ramach Festiwalu występowało wielu wybitnych muzyków z kraju i z spoza granic Polski, 

których wymieniam wyżej. Z wieloma z nich występowałem również w ramach innych 

działań koncertowych podejmowanych w Polsce i poza jej granicami (najczęściej w 

Niemczech).  

W ramach Festiwalu doprowadziłem do wykonania po rekonstrukcji wielu zapomnianych 

dzieł. Są wśród nich dzieła takich kompozytorów jak: Józef Elsner, Bolko Graf von Hochbberg, 

Ignaz Reimann, Joseph Ignaz Schnabel.  

Wielu kompozytorów współczesnych zaprosiło mnie do przygotowania i poprowadzenia 

koncertów w trakcie których zabrzmiały ich nowo skomponowane utwory – do prawykonań. 
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Są wśród nich: Ortwin Benninghoff Konzertstück für 2 Violinen und Orchester, Janusz Kohut 

musical Szczęśliwi ludzie oraz oratorium Św. Piotr, Norbert Linke Paradise lost, Stefan 

Sendecki Pieśni do słów Eichendorffa i in. 

Największym osiągnięciem Festiwalu jest to, że mieszkańcy Śląska poznali rodzimą muzykę, 

kompozytorów których losy związały ich z tym regionem oraz fakt, że ta muzyka dotarła do 

osób, które gdyby nie koncerty festiwalowe, być może nigdy by się w Filharmonii nie 

pojawiły. 

Festiwal Chórów Mniejszości Niemieckiej miał na celu podniesienie poziomu śpiewu 

chóralnego, poprzez poszerzanie repertuaru, warsztaty dla chórmistrzów, warsztaty dla 

chórzystów oraz wspólne koncertowanie a co za tym idzie przygotowanie fragmentów dzieł 

oratoryjnych i ich prezentacja z udziałem orkiestry symfonicznej oraz przy wsparciu chórów 

półzawodowych. Chórzyści, wywodzący się zarówno z rodzin niemieckich, jak i rodzin 

polskich oraz morawskich nawiązywali do śląskiej tradycji, polegającej na otwartości 

nieograniczonej pochodzeniem, wspólnie wykonywali utwory początkowo wyłącznie w 

języku niemieckim, potem pod wpływem jurorów również otwierali się na utwory w języku 

łacińskim i języku polskim oraz w gwarze śląskiej i języku morawskim. Największą pracę 

wykonałem z dyrygentami, którzy pod naciskiem sił politycznych oraz na skutek własnych 

zahamowań nie chcieli sięgać do bogatego skarbca literatury chóralnej. Dopiero seminaria, 

kursy a nade wszystko koncerty z orkiestrą symfoniczną pod moją dyrekcją przełamały 

wszelkie bariery. Dla chórzystów oraz ich dyrygentów były to jedyne chwile pracy z 

profesjonalnymi zespołami oraz współpracy z profesjonalistami – wokalistami i 

instrumentalistami.  

W trakcie Festiwali wykonano m. in. fragmenty takich dzieł jak: Johanna Sebastiana Bacha 

Kantata Bleib bei uns, denn es will Abend werden BWV 6 oraz Kantata Wachet auf es ruft uns 

die Stimme BWV 140, Karla Dittersa von Dittersdorffa Regina coeli laetare, Josepha Haydna 

Stworzenie świata, Feliksa Nowowiejskiego Missa pro Pace, Franza Schuberta Missa in G i in. 

Od wielu lat organizuję i prowadzę koncerty w mniejszych miejscowościach Śląska, 

doprowadzając do spotkań z żywą muzyką w wykonaniu symfonicznym. W tym zakresie 

współpracowałem z Filharmonia Opolską, Gliwicką Orkiestrą Kameralną oraz wykonywałem 

koncerty z Nyską Orkiestrą Kameralną. Koncerty odbywały się w Strzelcach Opolskich, 
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Zawadzkiem, Krapkowicach, Zdzieszowicach, Nysie, Ozimku, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, 

Łubowicach, Dobrodzieniu i in. Na program koncertów składały się zarówno dzieła klasyków 

wiedeńskich, jak i dzieła rodziny Straussów, a także dzieła kompozytorów współczesnych 

oraz muzyka filmowa. Udało mi się pozyskać do współpracy samorządy lokalne szczebla 

gminnego i powiatowego oraz największe firmy w regionie (np. Bis Multiserwis lub Chespa).  

Od ponad 12 lat współpracuję z wydawnictwem Sternscher Musikverlag GmbH z 

Oberhauesen oraz z orkiestrą Kiewer Kammerakademie, z którą na zlecenie wydawnictwa 

odbywam trasy koncertowe dyrygując koncerty w trakcie których wykonywane są dzieła 

kompozytorów współczesnych, jak i dzieła kompozytorów minionych epok. Koncerty 

odbywają się w małych miejscowościach, głównie na południu Niemiec. Za organizację 

odpowiedzialne jest biuro koncertowe współpracujące z wydawnictwem.  

Koncerty o których piszę powyżej – to również szeroko rozumiana działalność w zakresie 

upowszechniania muzyki. Wielokrotnie uczestnicy koncertów relacjonują, że cały rok czekają 

na uczestnictwo w koncertach organizowanych lokalnie, a nade wszystko w koncertach 

symfonicznych.  

Moja działalność w tym zakresie polega również na organizowaniu różnego rodzaju i z 

różnych okazji audycji muzycznych w których uczestniczą moi uczniowie ze Społecznego 

Ogniska Muzycznego a także studenci Instytutu Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nysie. Koncerty Społecznego Ogniska Muzycznego organizowane są z okazji 

Bożego Narodzenia, Dnia Matki, Dnia Dziecka, lokalnych dni gminy. W ramach tych 

koncertów występują uczniowie, w tym także przygotowani przeze mnie (zespół wokalny, 

uczniowie klasy organów) a także nauczyciele. Często w trakcie koncertów wykonywałem 

jako wokalista fragmenty Pieśni Stanisława Moniuszki, fragmenty musicali lub operetek. W 

ramach koncertów Instytutu Jazzu przygotowałem i wykonywałem wielokrotnie koncerty 

kolęd (na uwagę zasługuje przede wszystkim koncert przygotowany i nagrany na zlecenie i 

dla TVP Opole w dniu 18 grudnia 2013 r.), koncerty kameralne z udziałem chóru Instytutu 

Jazzu (koncert z Ewą Urygą, koncert w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan we 

Wrocławiu) a także koncerty z udziałem orkiestry symfonicznej, sekcji rytmicznej i solistów 

(przygotowanych przeze mnie) w trakcie których wykonywane były utwory gospel oraz 
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odbyło się polskie prawykonanie oraz kolejne wykonania Missa Parvolorum Dei Ralfa 

Grösslera.  

Od ponad 31 lat w każdą niedzielę wykonuję posługę organisty i kantora w kościele 

rektorskim pw. św. Sebastiana w Opolu oraz w kościele parafialnym pw. św. Michała 

Archanioła w Opolu. Do moich zadań należy akompaniament liturgiczny podczas 

nabożeństw, przygotowanie śpiewów, nauka śpiewów.  

Od przewodu kwalifikacyjnego I stopnia skomponowałem także kilka utworów. Niektóre z 

nich weszły na stałe do kanonu utworów dydaktycznych (piosenki do słów Przemysława 

Wolskiego napisane dla wydawnictwa REA – podręcznik Fantastisch cz. I, Ii i III). Moja msza 

na głos solowy, lud i organy jest na stałe wykonywana w Opolu. Dwa z moich utworów 

organowych włączyli do swojego repertuaru Pan prof. Władysław Szymański oraz Pan prof. 

Ortwin Benningoff. Ukazały się one w wydawnictwie Sternscher Musikverlag GmbH 

Oberhausen.  

Podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest płyta z muzyką Josepha Elsnera. 

Wydawcą i producentem płyty jest wydawnictwo Baron Edition. Na płycie znalazły się 

następujące utwory muzyki religijnej Solemnis Coronationis Missa op. 51 oraz offertorium 

Tui sunt coeli et tua est terra op. 70. Jest to nagranie koncertu z dnia 22 listopada 2012 r. w 

kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Wykonawcami byli: Natalia Nikolaishyn – 

sopran, Agata Kobierska – alt, Maciej Gallas – tenor, Andrey Perebeynos – bas, Ortwin 

Benninghoff – organy, Chór Festiwalu Kompozytorów Śląskich, Orkiestra Kiever 

Kammerakademie, Piotr Baron – dyrygent. Jest to spełnienie wieloletnich moich starań, by 

nagrać muzykę ważnego dla mnie kompozytora.  

 

Józef Antoni Franciszek (Joseph Anton Franz) Elsner urodził się w czwartek 1 czerwca 1769 

roku o godzinie piątej rano w Grodkowie, zmarł 18 kwietnia 1854 roku o godzinie 12.30 

w Elsnerowie, „na rękach córki i wnuczek oraz w przytomności życzliwych przyjaciół”. 

Znany przede wszystkim jako nauczyciel Fryderyka Chopina, był także bardzo cenionym przez 

współczesnych kompozytorem, dyrygentem, animatorem szkolnictwa muzycznego, autorem 

publikacji naukowych oraz wydawcą. Jego dorobek kompozytorski jest imponujący. Utwory 

reprezentują polski styl klasyczny doby przedchopinowskiej. Elsnera cechowała wielka 
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otwartość, tolerancja i swoboda charakterystyczna dla człowieka okresu Oświecenia. Pogląd 

ten podzielał Fryderyk Chopin, który wielokrotnie wypowiedział się na temat swojego 

mistrza.  

Dominującym elementem w twórczości Józefa Elsnera była muzyka religijna, będąca 

egzemplifikacją jego przekonań i wiary w Boga. Kompozytor uważał, iż jedyną, prawdziwą 

muzyką kościelną jest ta, która zachwyca i unosi ciało i duszę a nie wyzwala namiętne 

uczucia. Znamienną jest wypowiedź Hieronima Feichta: „twórczość mszalną Elsnera trzeba 

poddać badaniom czy dadzą się w niej poprawić pewne stosowane przez Elsnera swobody w 

traktowaniu tekstu liturgicznego, bo co do ich stylu muzycznego to nie można według 

dzisiejszych pojęć i przepisów liturgicznych mieć tych zastrzeżeń jakie mieli sycylianie 

regensburscy a zdanie Chopina o wartościach dzieł kościelnych Elsnera nie powinno być 

lekceważone”. Niemieccy recenzenci prasy muzycznej pisali, iż Elsner zachowuje w swoich 

mszach styl kościelny i dzięki „łagodnej powadze” i „czułej pobożności”, jakie cechowały jego 

dzieła, zbliżył się do stylu kompozytorów włoskich.  

Elsner służył swoimi kompozycjami kościołowi katolickiemu, ewangelickiemu i 

prawosławnemu, a także synagodze żydowskiej. Tolerancję wobec innych religii wyniósł z 

rodzinnego Grodkowa i pogłębiał ją we Wrocławiu. Sam uważał się za pobożnego człowieka i 

uchodził za takiego w oczach mu współczesnych. 

Twórczość religijna obejmuje ponad 120 utworów. Elsner uprawiał różne formy i gatunki: 

msze (także requiem), oratoria, pasje, kantaty, offertoria, hymny, motety, graduały, psalmy, 

godziny kanoniczne (nieszpory, kompleta) i antyfony. Komponował także pieśni, wśród 

których wyróżniają się poświęcone Matce Boskiej. Ważne miejsce zajmują msze, których 

napisał 31 (22 łacińskie i 9 polskich). Znajdą się tam różne stylistycznie formy: z orkiestrą, z 

organami, a’ cappella, będące odzwierciedleniem ówczesnej praktyki muzycznej. Msze 

powstawały zarówno do tekstów liturgicznych łacińskich, jak i do tekstów polskich. Według 

autorki monografii o Józefie Elsnerze – Aliny Nowak-Romanowicz - w mszach łacińskich 

zawarł on całą swoją ambicję kompozytorską, zaś w mszach polskich (uwarunkowanych 

możliwościami wykonawczymi parafialnych zespołów) przyświecał mu bardziej cel użytkowy.  

Offertoria i graduały tworzył w podobnej stylistyce, jak msze łacińskie. Offertoria (których 

skomponował około trzydzieści) wykonywane były pomiędzy Credo i Sanctus, podczas 

procesji z darami. Ta część proprium missae była pod względem muzycznym centralnym 

punktem mszy. Offertoria Elsnera mają charakter bardzo rozbudowany, wręcz koncertowy, i 
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nie zawsze były podporządkowane wymaganiom liturgicznym. Niektóre występują łącznie z 

kompozycjami mszalnymi, inne zaś z graduałami. Z dostępnych źródeł wiadomo, iż 

zachowały się:  

 offertorium In te Domine speravi op. 4,  

 Motetto seu Offertorium de Sancto Josepho op. 10,  

 offertorium op. 13 (zapisane razem ze Mszą i Graduale),   

 offertoria op. 23 i op. 25 (zachowane w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, zszyte 

razem ze mszami op. 22 i op.24.),  

 offertorium Quoniam in me speravit op. 30 (wydrukowane u Hofmeistera w Lipsku),   

 offertorium Expactans expactavi Dominum op. 31 (1823),  

 offertorium D – dur napisane w 1824 r.  Confirma hoc Deus op. 32,  

 offertorium C-dur Cantantibus organis Caecilia op. 33 na chór i orkiestrę (1924, 

Warszawa), 

 offertorium B-dur Nativitatem hodiernam op. 45 na chór mieszany, organy, orkiestrę,  

 offertorium C-dur Beatus vir qui suffert tentationem op. 56 na chór mieszany, organy,  

 offertorium Tui sunt coeli et tua est terra op. 70 na chór mieszany, orkiestrę 

symfoniczną i organy.  

 

Solemnis Coronationis Missa op. 51 Józefa Elsnera składa się z sześciu części: Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Rozczłonkowanie utworu na arie, duety, kwartety, 

partie chóralne, fragmenty instrumentalne jest tradycyjne i uzależnione od tekstu (Zduniak 

1995). Msza została na koronację cara Mikołaja I w dniu 24 maja 1829 roku w katedrze św. 

Jana w Warszawie. Mimo iż przeznaczone było do wykonania w trakcie liturgii, znacząco 

wyrasta poza ramy akcji liturgicznej. Elsner dość swobodnie potraktował tekst ordinarium 

missae, często powtarzając pojedyncze słowa lub całe zdania.  Solemnis Coronationis Missa 

stanowi przykład triumfalnej muzyki religijnej pierwszej połowy XIX w.  

 

Kyrie 

Kyrie ma budowę trzyczęściową. Utrzymane jest w metrum ¾, w tempie andantino. 

Kompozytor powierzył wykonanie całej części wyłącznie chórowi, chcąc w ten sposób 

wyrazić powszechność modlitwy i błaganie ludu o Boże zmiłowanie. Dzieło rozpoczyna się 
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bardzo lirycznie, uczuciowo, pochodami tercjowymi w partii orkiestry, podjętymi następnie 

przez chór. Elsner poszedł tu drogą wytyczoną przez kompozytorów szkoły neapolitańskiej, 

którzy wykorzystywali podobne pochody w mszach pastoralnych. Część środkowa (Christe 

eleison) wyróżnia się w stosunku do części skrajnych (Kyrie eleison). Kompozytor uzyskał 

kontrast dzięki zastosowaniu techniki imitacyjnej.  

 

Gloria 

Gloria jako hymn pochwalny stanowi część o zdecydowanie innym charakterze. W tej części 

kompozytor rozszerzył obsadę, wprowadzając oprócz chóru i orkiestry, także solistów. Elsner 

wykorzystał tu różne środki wyrazu: zmieniał dynamikę, tempo, fakturę. Często 

przeciwstawiał fragmenty homofoniczne, bardziej urozmaiconym pod względem 

prowadzenie głosów fragmentom.  

Początek to homofoniczne chóralne Gloria in excelsis Deo w tempie allegro. Kompozytor 

płynnie przechodzi w kwartet solistów z towarzyszeniem orkiestry w tempie un poco piu 

lento (Domine Deus). Kolejna faza to kontrastująca aria basowa Qui tollis peccata mundi, w 

tempie adagio. Szczególnie silnie kompozytor podkreślił tu słowa miserere nobis oraz suscipe 

deprecationem nostram, realizacje których powierzył chórowi. Quoniam tu solus sanctus 

przynosi powrót do pierwotnego tempa i charakteru. Finałowa fuga Cum Sancto Spiritu nosi 

wyraźnie cechy stylu klasycznego. Są one widoczne nie tylko w budowie tematu, ale także w 

zastosowaniu w zakończeniu (Amen) faktury homofonicznej.  Odnosi się wrażenie, że Elsner 

w tej części uległ wpływom muzyki operowej, zwłaszcza włoskiej. 

 

Credo 

W tej części kompozytor przeznacza chórowi głos ludu czyli vox populi, który składa wyznanie 

wiary. Drugą fazę (Et incarnatus est) rozpoczyna się od solo fagotu, wprowadzające 

sopranowe solo. Fakt przyjęcia ciała przez Jezusa za pośrednictwem Maryi Dziewicy został 

podkreślony przez powierzenie tego fragmentu sopranowi. Opis dramatu ukrzyżowania 

(Crucifixus) powierza kompozytor chórowi pozostającemu w dialogu z sopranem. Trudno 

oprzeć się wrażeniu, iż jest to głos Matki Bolesnej. Kompozytor przechodzi od nastroju 

powagi i przygnębienia do wręcz radosnego uniesienia opisującego fakt zmartwychwstania 

(Et resurrexit). Dzieło kończy wyznanie wiary w jeden powszechny Kościół katolicki. 

Kompozytor nawiązuje tu do początku tej części i podobnie realizację tego fragmentu 
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przeznacza chórowi. Sięgając do tego samego materiału muzycznego jakby klamrą spinał całą 

część. 

 

Sanctus 

Rozpoczyna się tremolem na kotłach i potrójnym progresyjnym zawołaniem Sanctus, 

Sanctus, Sanctus. Powierzając realizację zawołań Sanctus w fakturze a’ cappella Elsner 

prawdopodobnie pragnie uczynić ukłon w stronę ruchu cecyliańskiego.  

 

Benedictus 

Popisowa część przeznaczona jest dla trójki solistów: sopran, tenor oraz skrzypek. Na plan 

pierwszy wysuwają się tutaj głosy wokalne. Tym głosom przeciwstawiona została partia  

skrzypiec obligato z melodią o typie figuracyjno – ornamentalnym. Charakter tej części jest 

niezwykle romantyczny. Solistom towarzyszą - kwintet smyczkowy oraz instrumenty dęte: 

klarnety, fagoty oraz waltornie. Całość części kończą chóralne zawołania Hosanna in excelsis. 

 

Agnus Dei 

Finałowa część utrzymana w metrum 3/4,  podzielone jest na dwie fazy (Agnus Dei oraz Dona 

nobis pacem) i wykonana w obsadzie tutti (soliści, chór i orkiestra). Pomimo wielokrotnego  

głośnego wołania dona, dona nobis, utwór kończy się w dynamice pianissimo, Symbolizuje to 

zapewne przesłanie kompozytora, że pokój jest ciszą.  

 

Offertorium Tui sunt coeli et tua est terra op. 70 na chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i 

organy jest utworem zrekonstruowanym przez Huberta Prochotę i opublikowanym w 2004 

roku w Liturgia Sacra nr 1 (10) 2004 ss. 193- 217. Druk i rękopis przechowywany jest w 

archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze. Pełny tytuł utworu brzmi Novam Musicam in 

Offertorium „Tui sunt coeli et tua est terra” Die quo Ecclesia Metropolitana Varsaviensis 

retaurata et novum Organum audivi datum est a Quator Vocibus, Instrumentis et Organo 

obligato concepit. Wykorzystuje tekst dwunastego i piętnastego wersu Psalmu 89 (88) 

Wyniesienie i upadek domu Dawida:  
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12 Tui sunt caeli et tua est terra :  

orbem terrarum et plenitudinem  

eius tu fundasti: 

15 a iustitia et iudicium praeparatio sedis 

tuae 

Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;  

Okrąg ziemski i co go napełnia,  

Tyś ugruntował: 

Sprawiedliwość i prawo (są) podporą Twego 

tronu 

Utwór rozpoczyna orkiestra, inicjalny akord zostaje podjęty przez organy a następnie 

orkiestra wprowadza temat, będący wstępem do części chóralnej Tui sunt coeli et tua est 

terra. Utwór podzielony jest na trzy fazy. Dwie pierwsze wykorzystują tekst psalmu, zaś faza 

ostatnia to rozbudowane Amen, będące niejako swoistym potwierdzeniem przesłania 

psalmu. Amen (niech tak się stanie) nie istniejące w tekście psalmu, zostało dodane przez 

kompozytora, zapewne dla jego potwierdzenia. 

 

Działalność dydaktyczna 

W mojej pracy dydaktycznej koncentruję się na prowadzeniu 2 chórów: chóru Instytutu Jazzu 

oraz chóru gospel Nysa Gospel Choir oraz na nauczaniu emisji głosu zespołowej. Oprócz tego 

uczę przedmiotów teoretycznych: zasady muzyki oraz historia muzyki.  

Prowadzę również zajęcia w Społecznym Ognisku Muzycznym w Ozimku. 

Do moich najważniejszych osiągnięć dydaktycznych zaliczam: 

 Zorganizowanie i prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego w Ozimku oraz 

Społecznej Szkoły Artystycznej z wieloma filiami (Węgry, Prószków, Mikolin) 

 Założenie i prowadzenie Studium Dyrygentury Chóralnej (specjalności: chórmistrz, 

wokalista chóralny) 

 Zorganizowanie Instytutu Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 

 Zorganizowanie specjalności realizacja nagłośnienia w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Nysie 

 Warsztaty, kursy i seminaria dla dyrygentów w ramach festiwalu Chórów Mniejszości 

Niemieckiej 

 Propagowanie idei Carla Orffa w południowej Polsce (od 1990 r.) 

 Warsztaty, seminaria i kursy dla chórmistrzów w ramach programu Śpiewająca Polska 
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Moja praca dydaktyczna przebiegała na wielu szczeblach. Pracowałem zarówno w 

szkolnictwie artystycznym, jak i ogólnokształcącym (II LO w Opolu, LO w Dobrzeniu Wielkim). 

W 1991 roku zostałem powołany na dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Ozimku, 

które w następnym roku miało zostać zlikwidowane z powodu braku środków. Postanowiłem 

skupić wokół siebie zaangażowane osoby oraz wziąć odpowiedzialność za kierowanie 

procesem dydaktycznym Społecznego Ogniska Muzycznego w Ozimku. Dziś placówka ta 

rozwinęła się tak bardzo, że ma swoje filie w Węgrach (gmina Turawa) oraz w mieście 

Prószków (koło Opola). Działalność kierowanej przeze mnie placówki uzupełnia ofertę 

edukacyjną w regionie opolskim. Wśród absolwentów są zawodowi muzycy, nauczyciele w 

Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu a także studenci i absolwenci Instytutu Jazzu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Ognisko jest też miejscem odbywania 

praktyk studenckich. Program nauczania jest tworzony indywidualnie dla każdego ucznia.  

Przez ponad 15 lat byłem także przewodniczącym Górnośląskiego Towarzystwa Śpiewaczego, 

które było organizacją skupiającąchórzystów i chórmistrzów w z terenu Górnego Śląska. W 

ramach działalności tego stowarzyszenia organizowałem kursy, szkolenia, seminaria dla 

chórmistrzów oraz śpiewaków. W trakcie seminariów prowadziłem zajęcia z dyrygentury, 

emisji zespołowej, metodyki prowadzenia zespołów oraz literatury chóralnej. 

Współpracowałem w tym zakresie z czołowymi polskimi i zagranicznymi chórmistrzami i 

dyrygentami. Wśród wykładowców byli m. in.: prof. Jadwiga Gałęska – Tritt, prof. Andrzej 

Banasiewicz, prof. nadzw. Krystyna Krzyżanowska – Łoboda, prof. Elżbieta Wtorkowska, prof. 

Ortwin Benninghoff, prof. Wolfgang Stockmeier, prof. Jan Ballarin i in. Zarząd stowarzyszenia 

postanowił zorganizować Studium Dyrygentury Chóralnej, powierzając mi kierownictwo tej 

placówki. Przez 4 lata działalności tej placówki wykształciliśmy ponad 16 chórmistrzów oraz 

ponad 40 chórzystów wokalistów. Kilku absolwentów Studium podjęło studia wyższe, 

kończąc studia w akademiach muzycznych na kierunku chórmistrzowskim. Wszyscy 

absolwenci Studium prowadzą do dziś własne zespoły chóralne.  

W ramach działalności Górnośląskiego Towarzystwa Śpiewaczego organizowałem festiwale 

chórów mniejszości niemieckiej. Pisałem o tym wyżej. W tym miejscu należy jedynie 

nadmienić, że była to także intensywna praca dydaktyczna z zakresu prowadzenia zespołów, 

dyscypliny wykonawczej oraz znajomości literatury muzycznej. 
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Działalność ta była wspierana finansowo przez Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej 

Polskiej a także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN w ramach umów 

międzynarodowych.  

Istotnym elementem mojej pracy dydaktycznej jest mój udział w programie Śpiewająca 

Polska, w ramach którego wielokrotnie byłem zapraszany do prac w charakterze jurora ale 

przede wszystkim wielokrotnie prowadziłem zajęcia z techniki dyrygowania oraz  emisji 

zespołowej.  

Począwszy od 1990 roku propaguję idee muzyki elementarnej czyli Schulwerk Carla Orffa w 

południowej Polsce.  

Od wielu lat współpracuję jako wykładowca z Podyplomowym Studium Emisji głosu, 

prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy.  

Założenie Instytutu Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie jest 

wydarzeniem historycznym, gdyż do tego momentu nie było na Opolszczyźnie żadnej 

placówki, która kształciłaby muzycznie na poziomie studiów wyższych. Na zlecenie 

ówczesnego Rektora Pana prof. dr hab. Ryszarda Knosali, przewodniczyłem pracom 

zmierzającym do utworzenia a przede wszystkim do przygotowania programu nauczania na 

kierunku jazz i muzyka estradowa i kształcenia w dziedzinie: wokalistyki, fortepianu, trąbki, 

saksofonu, gitary basowej, kontrabasu, perkusji, gitary. W 2011 roku podjąłem prace i 

związane z tym starania o otwarcie nowej specjalności jaką jest uruchomiona od roku 

akademickiego 2013 / 2014 specjalność realizacja nagłośnienia. W tym celu 

przewodniczyłem pracom które doprowadziły do przygotowania programu nauczania na tej 

specjalności. Za moją działalność zostałem wielokrotnie nagrodzony przez Rektor PWSZ w 

Nysie. Od 5 lat jestem wicedyrektorem Instytutu Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nysie. 

 

Działalność popularno-naukowa i wydawnicza 

Oprócz działalności artystycznej i dydaktycznej, prowadzę również działalność popularno- 

naukową i wydawniczą. Są to głównie: 



14 
 

 Publikacje wielojęzyczne w periodykach 

 Publikacje wielojęzyczne w wydawnictwach zwartych 

 Prelekcje i wykłady wielojęzyczne 

 Wydanie płyty  

 Redakcja wydawnictw 

 Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych 

Publikacje wielojęzyczne dotyczą zarówno tematyki muzycznej, jak i tematyki społecznej. W 

zakresie tematyki społecznej zajmowałem się problemem edukacji mniejszości niemieckiej, 

w skład której wchodzi również edukacja w zakresie kultury. Była to działalność, która 

odbywała się we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Publikacje w zakresie tematyki muzycznej 

dotyczyły zagadnień związanych z historią muzyki – biogramy i artykuły o twórczości 

kompozytorów: Witolda Szalonka, Józefa Elsnera i Hugo Ulricha.  

Na szczególną uwagę zasługuje biogram Hugo Ulricha, który ukazał się w leksykonie pod 

redakcją prof. dr hab. Joanny Rostropowicz oraz publikacja recenzowana Elsner – mistrz i 

nauczyciel Chopina, która ukazała się w książce Chopin w polskiej szkole i kulturze, wydanej 

przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków w 2011 roku. 

Oprócz tego napisałem artykuły dotyczące kompetencji interpersonalnych nauczycieli 

muzyki. Od 2013 roku jestem redaktorem działu Ze świata w periodyku Wychowanie 

Muzyczne. 

Prowadzę wykłady i prelekcje dla różnych podmiotów, w szczególności dla macierzystej 

uczelni w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki, dla Uniwersytetów III Wieku, dla uczelni 

współpracujących z moją macierzystą uczelnią a także dla zewnętrznych podmiotów. Są to 

prelekcje w ramach koncertów, dotyczące historii wykonywanych dzieł, dorobku 

kompozytorów. Są to także wykłady dotyczące muzykoterapii i wykorzystywania dźwięku w 

działaniach prozdrowotnych. W tym zakresie współpracuję z Peter Hess Institut w Uenzen 

(Niemcy) oraz wieloma lekarzami.  
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Prowadzę również wykłady z muzykoterapii dla kosmetologów, lekarzy. W Instytucie 

Neofilologii prowadzę zajęcia z emisji głosu dla studentów germanistyki. Zajęcia prowadzone 

są w języku niemieckim. Prowadziłem również zajęcia z emisji głosu dla studentów innych 

kierunków. 

Od początku pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie jestem promotorem i 

recenzentem prac licencjackich. Dotychczas byłem promotorem 7 prac licencjackich i 

recenzentem 10 prac. 

 

W mojej pracy podejmuję wciąż nowe wyzwania artystyczne. Moja dotychczasowa praca 

polegała zarówno na upowszechnianiu muzyki jak i na wykonywaniu muzyki śląskiej, 

zapomnianej i na nowo odkrywanej przez muzykologów (Remigiusz Pośpiech, Hubert 

Prochota i in.) jak i przeze mnie. Jest to także wyznacznik mojej dalszej pracy artystycznej. W 

przygotowaniu jest nagranie z odkrytymi przeze mnie dziełami symfonicznymi Hugo Ulricha 

oraz dziełami jazzowymi Alfreda Goodmana.  


