
Muzykę  dawną  traktujemy  jako
pochodzącą  z  dalekiej  przeszłości,
widzimy ją na tle jej epoki i musimy
dokładać  starań  żeby  ją  odtworzyć
wiernie,  bynajmniej  nie  z  powodu
skłonności  do  historycyzmu,  ale
dlatego, że dzisiaj to właśnie wydaje
się  nam  jedynym  sposobem,  dzięki
któremu  możemy  ją  uczynić  sztuką
żywą i godną szacunku.

Nikolaus Harnoncourt



Od  wielu  lat  możemy  zaobserwować  w  Polsce  wzrost  świadomości

historycznego  wykonawstwa  muzyki  dawnej.  Wykorzystywanie  instrumentów

historycznych  lub  ich  kopii,  stosowanie  dawnych  technik  gry  oraz  zasad

obowiązujących  w czasach,  z  których  pochodzi  wykonywana  muzyka  przybliża

wykonawcę do prawdy, która w każdej  dziedzinie  życia,  również  w sztuce,  jest

najważniejsza.

Chcąc stworzyć możliwość rozwoju tym wszystkim, którzy pragną uzyskać

podstawowe kwalifikacje w dziedzinie interpretacji sztuki muzycznej w kontekście

historycznym  Akademia  Muzyczna  im.  Stanisława  Moniuszki  w  Gdańsku

otworzyła  w  roku  2014  na  Wydziale  Instrumentalnym Podyplomowe  Studium

Muzyki Dawnej. 

Studium skierowane  jest  do  nauczycieli oraz  absolwentów

wydziałów wykonawczych  i  teoretycznych.  Zakres  programowy

Studium  obejmuje  nie  tylko  praktyczne  zajęcia  indywidualne

z wybranego  instrumentu  głównego  (poznawanie  repertuaru

solowego  i  kameralnego)  lub  solowego  śpiewu  historycznego,

ale także wykłady z przedmiotów teoretycznych, które zapewniają

optymalne warunki rozwijania wiedzy i świadomości w dziedzinie

muzycznej interpretacji historycznej. 



egzaminy wstępne
Egzamin  wstępny  obejmuje  rozmowę  kwalifikacyjna  z  kandydatem.

Egzaminy odbywają się  we wrześniu każdego roku. Dokładny termin podawany
jest na stronie Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku do 30 czerwca
każdego roku.

plan kształcenia
Kształcenie  trwa trzy  semestry  i  jest  odpłatne.  Dokładny koszt  kolejnego

semestru  podawany  jest  na  stronie  Akademii  Muzycznej  im.  S.  Moniuszki
w Gdańsku  do  30  sierpnia  każdego  roku.  Zajęcia  prowadzone  są  w  formie
indywidualnej i grupowej w trybie zaocznym (zjazdy co dwa tygodnie).

Oferta indywidualna obejmuje:

 zajęcia z przedmiotu kierunkowego (wokalistyka / kształcone są wszystkie rodzaje 

głosów, klawesyn, skrzypce barokowe, flet traverso, flet prosty, obój 
barokowy, trąbka naturalna, viola da gamba)

 zajęcia z basso continuo

 zajęcia z improwizacji

 zajęcia z literatury specjalistycznej

 pracę z akompaniatorem

Oferta grupowa obejmuje:

 zajęcia z kameralistyki

 zajęcia z wybranych zagadnień muzyki dawnej z elementami tańca 
historycznego



Przedmiot Liczba 
godzin

Forma zajęć

PRZEDMIOT KIERUNKOWY 

(I,II,III semestr)

45 Indywidualne

ZESPÓŁ KAMERALNY 

(II, III semestr)

30 Grupowe

REALIZACJA B.C. 

(I,II semestr)

30  Indywidualne

IMPROWIZACJA 

(III semestr)

15 Grupowe

LITERATURA PRZEDMIOTU 

(III semestr)

15 Indywidualne

ZAGADNIENIA WYKONAWCZE 
MUZYKI DAWNEJ Z ELEMENTAMI 
TAŃCA HISTORYCZNEGO 

(I,II semestr)

30 Grupowe

AKOMPANIAMENT (DLA 
INSTRUMENTÓW MELODYCZNYCH 
I WOKALISTÓW 

(II, III semestr)

8 Indywidualne

REALIZACJA B.C. 

(DLA KLAWESYNISTÓW, III semestr)

6 Indywidualne

Egzamin dyplomowy:

 do wyboru: recital dyplomowy (minimum 45 minut) albo praca dyplomowa
i wykonanie jednego utworu

 egzamin ustny dotyczący wykonanego repertuaru lub pracy dyplomowej



Wykładowcami  w  Podyplomowym  Studium  Muzyki

Dawnej są pedagodzy i artyści specjalizujący się w wykonawstwie

muzyki dawnej.

WOKALISTYKA dr Marcin Ciszewski

KLAWESYN dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM

SKRZYPCE BAROKOWE, ALTÓWKA BAROKOWA mgr Danuta Zawada

FLET BAROKOWY mgr Maja Wiśniewska

FLET PROSTY mgr Katarzyna Czubek

OBÓJ BAROKOWY mgr Katarzyna Sokołowska

TRĄBKA HISTORYCZNA mgr Paweł Hulisz

VIOLA DA GAMBA mgr Karolina Koślacz

TANIEC HISTORYCZNY  mgr Katarzyna Borstyn

Studenci  Podyplomowego  Studium  Muzyki  Dawnej  mają  możliwość

uczestniczenia  nieodpłatnie  we  wszystkich  kursach  i  sesjach  naukowo
-artystycznych  organizowanych  przez  Akademię  Muzyczną  im.  S.  Moniuszki

w Gdańsku. 

kontakt
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

e-mail: muzykadawna@amuz.gda.pl
składanie dokumentów i informacje na temat rekrutacji: rekrutacja2@amuz.gda.pl

mailto:rekrutacja2@amuz.gda.pl
mailto:muzykadawna@amuz.gda.pl

