
 
 

1.6. Autoreferat 
 

1. Imię i nazwisko: 

Jacek Kraszewski 

2. Posiadane stopnie i tytuły naukowe 

 02 VI 1982 - tytuł magistra sztuki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w  klasie dyrygentury 

prof. Witolda Krzemieńskiego 

 06 VI 2011 – stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej 

dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie na podstawie rozprawy doktorskiej: Requiem Gabriela Fauré – problemy 

wykonawcze w pracy ze studentami Akademii Sztuki w Szczecinie. Promotor: prof. nadzw. 

kw. IIO Czesław Grabowski 

3. Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych/artystycznych 

 2010 r. – obecnie  – Akademia Sztuki w Szczecinie - od 2011 adiunkt 

 2005 r. do 2007 r.  - Opera na Zamku w Szczecinie - dyrektor artystyczny 

 1993 r. do1996 r.  - Teatr Wielki w Poznaniu – dyrygent, p.o. dyrektora artystycznego 

 1989 r. do 1992 r.  - Opera i Operetka w Szczecinie – dyrektor naczelny i  artystyczny 

 1986 r. do 1991 r.  - Państwowa Filharmonia w Szczecinie – dyrygent 

 1982 r. do 1987 r.  - Akademia Muzyczna w Poznaniu, Filia w Szczecinie – asystent 

 1981 r. do 1986 r  - Opera i Operetka w Szczecinie – dyrygent 

 1976 r. do 1978 r.  - Państwowa Filharmonia w Szczecinie – skrzypek 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust.2 z dnia 14 marca 2003r. o stopniach 

i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ. U. nr 65, poz. 595 ze 

zm.): Janusz Stalmierski Te Deum 

Wykonawcy: 

Chór i Orkiestra Akademii Sztuki w Szczecinie 

Jacek Kraszewski – dyrygent 

Barbara Żarnowiecka – sopran 

Jarosław Bręk – baryton 

Barbara Halec – przygotowanie chóru 

Nagranie zrealizowano podczas koncertu, który odbył się 7 stycznia 2012 

w  Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie (prawykonanie światowe) 



 
 

Nieodłącznym elementem studiów, jakie prowadzę nad każdą partyturą, jest 

poszukiwanie informacji na temat okoliczności, motywów i źródeł inspiracji powstania 

dzieła. Biografie kompozytorów, kroniki epoki i materiały muzykologiczne są mi w tym 

nieocenioną pomocą. Kiedy jednak sięgam po te materiały, zawsze towarzyszy 

mi  świadomość, że mogą być one, a często bywają, obciążone subiektywnym spojrzeniem 

autorów. Niemniej jednak pozwalają mi one na głębszą identyfikację z  kompozytorem, 

co  ma niepośledni wpływ na kształt i jakość interpretacji. Dlatego czuję się wręcz 

komfortowo, gdy sięgam po partyturę współczesnego kompozytora, w dodatku wieloletniego 

przyjaciela, jakim jest dla mnie Janusz Stalmierski. W  takim przypadku dotarcie do istoty 

dzieła wydaje się być zdecydowanie łatwiejsze. Mogę przecież swoją wizję skonfrontować 

bezpośrednio z wizją kompozytora, a o pewne rzeczy po prostu dopytać, zwłaszcza, że długie 

dyskusje nad nowymi dziełami są dla Janusza i dla mnie normą, a nawet zwyczajem. Lata 

wspólnych studiów w poznańskiej Akademii Muzycznej to czas, kiedy po raz pierwszy 

miałem okazję prezentować publicznie jego utwory. Począwszy od cyklu miniatur na głos 

i  zespół kameralny, po pierwszą większą kompozycję Po wiatr biegnę do ciebie… wykonaną 

przez Barbarę Mądrą i Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej na koncercie dyplomowym 

w  czerwcu 1982 roku. Potem przyszła kolej na: Witraże brzmienia cichych ludzi na smyczki, 

głos, kotły i  dzwony (wersja na smyczki, trąbkę, kotły i  dzwony, 1982), Łzy na sopran 

i  wielką orkiestrę symfoniczną (1987), Okole na wielką orkiestrę symfoniczną (1989), Dziki 

bór na wielką orkiestrę symfoniczną (1997), Księgę pieśni na sopran, baryton, chór mieszany 

i orkiestrę (2005), Something that is gone na głos i orkiestrę kameralną (2005) i Te Deum 

na  sopran, baryton, chór i wielką orkiestrę symfoniczną (2012). Miałem również okazję 

studiować inne partytury Janusza, w tym: The bell tolls for thee na chór mieszany, oboje, 

klawesyn i smyczki (1988), Symfonię czterech snów na sopran, mezzosopran, chór mieszany 

i  orkiestrę (1995), Symfonię Hymn do Słońca na sopran, mezzosopran, chór mieszany 

i  orkiestrę (1999), Symfonię Chmura na sopran, sopran dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę 

(2006), The Cliff-Koncert na akordeon i orkiestrę symfoniczną (2008) oraz Koncert 

skrzypcowy Nabożeństwa Majowe (2010).  

Przez ponad 30 lat lokalne środowiska artystyczne, akademickie, politycy 

i  samorządowcy zabiegali o utworzenie wyższej uczelni artystycznej w Szczecinie. Petycję 

w  sprawie jej utworzenia podpisało ponad 20 tys. mieszkańców Województwa 

Zachodniopomorskiego. W efekcie tych działań, z połączenia Filii Akademii Muzycznej 

w  Poznaniu, Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej 



 
 

Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, 1 września 2010 roku rozpoczęła działalność 

Akademia Sztuki w Szczecinie - pierwsza w Polsce publiczna uczelnia łącząca kierunki 

muzyczne i plastyczne. Z tej okazji, na zamówienie Romana Sowińskiego, profesora 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2011 roku Janusz 

Stalmierski skomponował Te Deum. W wywiadzie, jakiego udzielił prof. R. Sowiński 

dziennikarce Gazety Wyborczej, czytamy: „To był swoisty akt dziękczynienia za Akademię 

Sztuki, że na tej ziemi rodzą się talenty” 1 . Odnajdujemy w nim również znamienną 

wypowiedź dotyczącą motywów działania Profesora: „Ja ten mecenat prywatny, niezwiązany 

z wielką firmą, nazywam mecenatem obywatelskim […]. Nie możemy liczyć wyłącznie 

na  państwowy mecenat, który nie jest w stanie sfinansować wszystkiego, zwłaszcza w sferze 

sztuki, to niemożliwe. Musimy wziąć w swoje ręce finansowanie pewnych przedsięwzięć. 

A  ja chciałem podziękować tej społeczności, temu miejscu. Chcę też dać przykład 

i  wzbudzić mecenat, który przed laty był tradycją"2. 

Jeżeli przyjrzeć się uważnie dorobkowi kompozytorskiemu Janusza Stalmierskiego, 

łatwo zauważyć, że choć nie stroni on od komponowania muzyki czysto instrumentalnej, 

to  jednak głos ludzki jest dla niego tworzywem najważniejszym.  Sam kompozytor o swojej 

fascynacji głosem mówi tak: „”Mam ogromny szacunek do wszystkiego co stare, wiekowe, 

jakby pokryte patyną, spowite długą nicią historii, otoczone nocą tajemnicy. Ten szacunek 

to  także hołd oddany czasowi, przemijaniu, ewolucji i wszystkiemu temu co trwa… co trwa 

mimo wszystko. Heroiczny bój z czasem, który prowadzi wszelka materia ożywiona 

i  nieożywiona, gwarantuje nam, że to, co otrzymujemy w następstwie stoczonych bitew, 

będzie wyjątkowe i nie mające sobie równych. Taki właśnie, wyjątkowy i niezwykły jest 

instrument, który dumnie zwiemy – ludzkim głosem. […] Jest jeszcze jedna cecha, moim 

zdaniem zasadnicza, która czyni głos ludzki instrumentem zupełnie wyjątkowym. Otóż, tylko 

on potrafi nieść słowo. […] Należę do tych kompozytorów, których mocno inspiruje słowo. 

Literatura w ogóle, poezja w szczególe. Zatem, z pewnością nie dziwi moje zainteresowanie 

głosem. Wykorzystuję go od lat. Badam, jak funkcjonuje w różnych środowiskach 

brzmieniowych na terenie orkiestry. Szukam zależności głosu i materii smyczkowej, próbuję 

znaleźć jakiś wspólny mianownik między głosem a instrumentami dętymi drewnianymi. 

Badam jak działa głos w zestawieniu z ostrą, kulminacyjną blachą, próbuję wtopić miękki 

sopran w świat harfy, czelesty, klawesynu czy fortepianu. Jednak najwięcej radości 

                                                             
1 E. Podgajna: Profesor z Poznania sponsoruje utwór dla Carla Loewe, „Gazeta Wyborcza” z 29 XI 2013. 
2 Tamże 



 
 

i  satysfakcji daje mi zestawianie głosu, głosów z  instrumentami perkusyjnymi, zwłaszcza 

membranowymi i tymi, które nie mają określonej wysokości dźwięku” 3 . W świetle tej 

wypowiedzi Te Deum potraktować możemy jako sumę doświadczeń kompozytora 

w  dziedzinie twórczości wokalno-instrumentalnej. Wczesnochrześcijański hymn kompozytor 

podzielił na sześć części: 

I. Te Deum laudamus 

II. Sanctus, Sanctus 

III. Te per orbem terrarum 

IV. Tu devicto mortis aculeo 

V. Lord, save thy people 

VI. Vouchsafe, O Lord 

Posługuje się w nich naprzemiennie tekstem łacińskim i angielskim. Zabieg ten pozwala, 

poprzez wykorzystanie odmienności warstw brzmieniowych obydwu języków, 

na  poszerzenie możliwości kształtowania formy i ekspresji. Język angielski wydaje się być 

w  tym aspekcie bardzo bliski J. Stalmierskiemu, zwłaszcza że inspiracje literaturą angielską 

i  amerykańską widoczne są w większości jego utworów, szczególnie symfoniach. Każda 

z  części Te Deum została opatrzona mottem, poetyckim wersem kompozytora (I-Lift your 

eyes upward, II-Holiness is eternal fun, III-Most important is the ocaen of peace,                 

IV-Reasonable use of your energy, V-Wide river flowing mercy, VI-With hope in the future 

time), który dookreśla charakter każdej z nich. Część III, poprzedzona dedykacją „Memory 

of  Marek”, poświęcona jest pamięci zmarłego niespodziewanie 15 lutego 2010 roku w Cluj-

Napoca w Rumunii szczecińskiego kompozytora, pedagoga i naszego przyjaciela, Marka 

Jasińskiego. 

Te Deum, dzieło o ogromnym ładunku emocjonalnym, które przenikają, niczym 

żywioły, cztery główne elementy: chorał gregoriański - wyraz szacunku kompozytora 

do  tradycji, „do wszystkiego co stare, wiekowe, jakby pokryte patyną, spowite długą nicią 

historii, otoczone nocą tajemnicy” 4 ; wszechobecny ruch i zmiana - traktowana przez 

kompozytora jako symbol ewolucji i nośnik energii; potęga brzmienia - uosabiająca siłę 

                                                             
3 J. Stalmierski, Ekspresja śpiewu. Kilka uwag o partiach wokalnych w moich symfoniach, afonia.pl, magazyn 
internetowy Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2015,[dostęp 14 III 2015] 
<http://afonia.pl/pl/teksty/72-janusz-stalmierski-ekspresja-piewu-kilka-uwag-o-partiach-wokalnych-w-moich-
symfoniach> 
4 tamże 



 
 

żywiołu, surowość natury; oraz minimalistyczne ujęcie harmoniczne - w którym 

J.  Stalmierski od zawsze poszukuje nieprzemijającego piękna5. 

 

Zespoły Akademii Sztuki, przystępując do pracy nad Te Deum, stanęły więc przed 

niełatwym zadaniem. Kompozytor postawił przed wykonawcami niezwykle wysokie 

wymagania techniczne. Posłużył się bowiem, zwłaszcza w partiach instrumentów dętych 

drewnianych, pełnym zakresem skali, łącznie z niezwykle trudnymi dla młodych muzyków 

najwyższymi i rzadko używanymi dźwiękami. Nie inaczej jest w partiach chóralnych dzieła, 

które również wymagały bardzo rozległej skali i mocnego brzmienia, szczególnie 

w  rejestrach najniższych, aby móc dominować nad masywnym miejscami brzmieniem 

orkiestry. Równie wymagające okazały się także partie solowe, w których wykonaniu udział 

wzięli doświadczeni artyści: Barbara Żarnowiecka i Jarosław Bręk – soliści dysponujący 

pięknymi głosami o ogromnym wolumenie, prezentujący sztukę wokalną najwyższej próby.  

Jednak poważnym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć wykonawcom podczas 

koncertu, była niska temperatura, panująca w styczniowy wieczór w szczecińskiej Bazylice 

Archikatedralnej.  

Próba jej punktowego podniesienia za pomocą kilku gazowych parasoli grzewczych 

wprawdzie ratowała sytuację, jednak z drugiej strony utrudniła utrzymanie idealnej intonacji 

orkiestrze, która spisywała się na próbach bez zarzutu. Mając świadomość tych drobnych 

usterek, zarówno kompozytor jak i licznie zgromadzona publiczność przyjęła prezentację 

nowego dzieła J. Stalmierskiego z wielkim entuzjazmem.  

Praca nad Te Deum pozwoliła mi na połączenie dwóch moich pasji: pracy 

z orkiestrami młodzieżowymi i zamiłowania do muzyki współczesnej. Orkiestry 

młodzieżowe prowadzę nieprzerwanie od 1994 roku, najpierw jako dyrektor artystyczny 

Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej, tworzonej w okresie wakacyjnym 

w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, potem jako dyrygent i dyrektor artystyczny 

ze  strony polskiej Polsko-Niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej „Pomerania”. 

Pracowałem z orkiestrami akademickimi Bydgoszczy, Łodzi i Szczecina oraz prowadziłem 

w  wielu polskich filharmoniach koncerty, których solistami byli dyplomanci akademii 

muzycznych, bądź też szkół muzycznych. Do dziś spotykam wielu z tych młodych muzyków 

w profesjonalnych orkiestrach i z satysfakcją obserwuję ich „dorosłe” życie artystyczne. 

Utwierdzam się jednocześnie w przekonaniu, że praca z młodzieżą jest moją powinnością, 

                                                             
5 Na podstawie moich rozmów z J. Stalmierskim 



 
 

a  co więcej - przynosi dobre efekty. Nie ustaję również w poszukiwaniach nowej muzyki. 

Kolejnym realizowanym przeze mnie na tym polu projektem jest koncert, zaplanowany 

na  styczeń 2016 roku, w którego programie znajdzie się msza na męskie głosy solowe, chór 

męski i orkiestrę symfoniczną, napisana przez jednego z młodych kompozytorów 

na  zamówienie Chóru Męskiego „Słowiki 60”.  

 
5. Omówienie pozostałych osiągnięć 

 
Momentem przełomowym w życiu każdego człowieka jest spotkanie z Mistrzem. 

Na  mojej drodze spotkałem wielu wspaniałych ludzi, wielu wybitnych artystów, z którymi 

kontakt, czasem krótki, pozostawił we mnie niezatarte wrażenia. Jednak moja „Wielka 

Trójka”, jak nazywam w myślach Jana Szyrockiego (1931-2003), Witolda Krzemieńskiego 

(1909-2001), i Stefana Marczyka (1923-1993), to postaci, bez których nie mógłbym osiągnąć 

tego, co dane mi było w ciągu 40 lat pracy artystycznej (w tym 34 lat pracy dyrygenta) 

zapisać w swoim dorobku artystycznym. W 1965 roku spotkałem Jana Szyrockiego, 

dyrygenta sławnego już wtedy Chóru Politechniki Szczecińskiej, prowadzącego również 

Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”. To grudniowe spotkanie zdeterminowało moją 

przyszłość. Zostałem chórzystą „Słowików” i wkrótce, do 1972 roku, solistą chóru. 

Fascynacja osobowością Jana Szyrockiego, jego sposobem pracy, miłość do muzyki 

i  entuzjazm dla śpiewu chóralnego, jaką potrafił zaszczepić w młodych ludziach, 

spowodowała, że podjąłem naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. (1968-1972). 

Instrumentem, który wybrałem, były skrzypce, na które do dziś patrzę z perspektywy 

ludzkiego głosu. Godzinom ćwiczeń, pracy nad techniką i repertuarem zarówno na początku 

nauki, jak i podczas jej kontynuacji w Szkole Muzycznej II st. w Szczecinie, przyświecała 

myśl: być jak Jan Szyrocki, tak jak On perfekcyjnie przekazywać piękno muzyki. W okresie 

szkoły średniej zaczęła dojrzewać we mnie, również pod wpływem fascynacji Janem 

Szyrockim, chęć podjęcia studiów dyrygenckich. Korzystając z możliwości wybrania kursu 

fakultatywnego, rozpocząłem naukę dyrygowania. Jan Szyrocki, inżynier budownictwa, 

nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej, 

ukończył w tym czasie studia dyrygenckie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 

w  Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Stefana Stuligrosza (dyplom z wyróżnieniem w 1975 

r.) i poświęcił się wyłącznie karierze artystycznej. Tym samym i mój wybór został 

potwierdzony. Będę studiował dyrygenturę. 



 
 

Po ukończeniu średniej szkoły muzycznej (dyplom z wyróżnieniem w 1978 r.) 

rozpocząłem studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Witolda 

Krzemieńskiego wieloletniego dyrektora i kierownika artystycznego filharmonii 

w  Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy. Praca z prof. W Krzemieńskim, 

pedagogiem bardzo wymagającym, a zarazem bez reszty oddanym swoim studentom, 

upłynęła na kształtowaniu mojej techniki dyrygenckiej, wrażliwości artystycznej, poznawaniu 

metod pracy nad partyturą i pracy z orkiestrą. Wielokrotnie miałem okazję obserwować pracę 

Profesora z pozycji muzyka orkiestrowego, ponieważ chętnie zabierał mnie na swoje 

koncerty gościnne i sadzał przy orkiestrowym pulpicie. Nie szczędząc swoim studentom 

prywatnego czasu, zapraszał nas do swojego domu na, jak to nazywał, „seminaria”, które 

przeciągały się do późnych godzin wieczornych, a wypełnione były słuchaniem muzyki, 

analizą partytur czy rozmowami o szeroko pojętej sztuce. Cztery lata studiów (1978-1982) 

zakończyłem uzyskaniem dyplomu z wyróżnieniem. Mimo upływu lat, Profesor jest wciąż 

obecny w mojej pracy, a ja, starając się wykonywać ją zgodnie z Jego naukami, oddaję 

Mu  hołd należny mistrzowi. 

 

Poznałem Go w 1976 roku. Byłem wtedy człowiekiem bardzo młodym, tuż po maturze. 

Ukończenie szkoły muzycznej trwało wtedy dłużej niż nauka w liceum, pozostały mi jeszcze 

dwa lata do dyplomu w klasie skrzypiec. Jak napisałem już wcześniej, moim marzeniem były 

studia na wydziale dyrygentury, a czas pozostały do egzaminów dyplomowych postanowiłem 

poświęcić na pracę w orkiestrze, żywym muzycznym organizmie. 

I oto nieopierzony młodzieniec z marzeniami stanął przed dyrektorem filharmonii, z bijącym 

sercem, stremowany. Stefan Marczyk to był ostatecznie KTOŚ. Dyrygent, człowiek, który 

był kierownikiem artystycznym orkiestr łódzkich, warszawskich, który kończył kurs 

mistrzowski u Igora Markevitcha w Salzburgu,  którego nazwisko widywałem również 

w  czołówkach filmów. 

Drobny, o dobrej twarzy, łagodnych oczach i uważnym spojrzeniu, zrobił na mnie 

wrażenie człowieka otwartego i serdecznego. Wprawdzie uśmiechał się do mnie oczami, ale 

mnie przeszywała trema i paraliżowało napięcie. Dostałem wtedy tę pracę. Pracę skrzypka 

w  orkiestrze kierowanej przez Stefana Marczyka. I odtąd ta łagodność wspaniałego 

człowieka towarzyszyła mi w życiu zawodowym. Często zastanawiam się, czy i ja miałbym 

dziś tyle cierpliwości i wyrozumiałości dla młodziaka z głową pełną pomysłów 

i  przypisanego do młodości uporu… 

Stefan Marczyk miał całe pokłady cierpliwości. Znakomity obserwator, pełen ciepła 



 
 

i  humoru był świadkiem mojego przepoczwarzania: młodzieńca w mężczyznę, skrzypka 

w  dyrygenta, marzyciela w zawodowca. Zawsze towarzyszyło mi poczucie jego serdecznej 

opieki. 

Byłem dopiero na drugim roku studiów, kiedy zaproponował mi występ 

ze  „Szczecińskimi Filharmonikami”. Kolejnym koncertem dyrygowałem dwa lata później, 

a  potem stawałem przed orkiestrą w swoim rodzinnym mieście każdego kolejnego roku, 

dyrygując coraz większą liczbą koncertów. W 1987 roku poprowadziłem ich aż dwadzieścia. 

Miał do mnie nadzwyczajne zaufanie. Nie wzbraniał się, kiedy proponowałem wprowadzenie 

do programów tak trudnych i skomplikowanych dzieł, jak II Symfonia Karola 

Szymanowskiego, V Symfonia Dymitra Szostakowicza, Wariacje i fuga na temat Hillera 

Maxa Regera, cyklu poematów symfonicznych Bedřicha Smetany czy IX Symfonii Antona 

Brucknera. Nigdy nie był zazdrosny o „przeboje” muzyki symfonicznej, których interpretacje 

chciałby zachować wyłącznie dla siebie, czy też o koncerty z solistami o wielkich 

nazwiskach. To było sprzeczne z jego naturą. Dzięki niemu mogłem jako młody dyrygent 

towarzyszyć podczas koncertów takim sławom, jak chociażby Halina Czerny-Stefańska, 

Lidia Grychtołówna, Krzysztof Jakowicz, Ewa Podleś czy Tadeusz Żmudziński. 

 

Doskonale pamiętam swoje pomysły i fascynacje, z których się potem wyrasta. 

Pamiętam upór, z jakim parłem, żeby zagrać pewną symfonię (nazwisko kompozytora 

przemilczę), bo dzieło mnie olśniło. Marczyk nie protestował. Kiedy po latach usłyszałem ten 

sam utwór pod inną - doskonałą zresztą batutą – zrobiło mi się niewyraźnie. 

-Dlaczego nie powiedział mi pan wtedy, że to takie n u d n e ? – zapytałem Marczyka, 

wstrząśnięty odkryciem. A on uśmiechnął się łagodnie. 

- I tak by mi pan nie uwierzył… 

 

Stefan Marczyk uchodził za jednego z najlepszych akompaniatorów wśród polskich 

dyrygentów. To od niego uczyłem się szacunku wobec koncepcji solistów i jednoczesnego 

pozostawania wiernym wysokim wymaganiom profesjonalnym. Chłonąłem niepowtarzalną 

atmosferę życzliwości i ciepła, która pozwalała solistom na swobodną i spontaniczną 

artystyczną wypowiedź.  

A grali z nim wielcy. Wielu z nich wracało chętnie do Szczecina i stawało wielokrotnie 

na  estradzie pod batutą Stefana Marczyka: sopran Delfina Ambroziak; pianiści: Halina 

Czerny – Stefańska, Witold Małcużyński, Piotr Paleczny, Andrzej Ratusiński, Regina 

Smendzianka, Tadeusz Żmudziński; skrzypkowie: Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej 



 
 

Kulka i wielu, wielu innych. Stefan Marczyk ujmował swoim sposobem i poziomem pracy. 

Niezwykle spokojnie i taktownie potrafił wyegzekwować od orkiestry wszystko, 

co  zamierzył. Czynił to z delikatnością i elegancją. Nie podnosił głosu, nie posługiwał się 

krzykliwym gadulstwem, nie obrażał muzyków. Dla niego takt i sztuka wiązały się 

nierozerwalnie. I w tym jego takcie i elegancji zawierała się pokora wobec muzyki. 

Praca i pełna szacunku przyjaźń ze Stefanem Marczykiem była cenną nauką nie tylko 

dla mnie jako muzyka, ale - może nawet przede wszystkim – dla mnie jako człowieka. 

Na  zawsze pozostała ze mną świadomość, że spotkałem w życiu człowieka o niespotykanej 

urodzie ducha, prawdziwego miłośnika szeroko pojętego piękna. To cenny dar. Nie każdy 

miał w życiu to szczęście. 

 

Jako student III roku poznańskiej Akademii Muzycznej rozpocząłem pracę asystenta 

dyrygenta w szczecińskim Teatrze Muzycznym. Dzięki życzliwości dyrektora Teatru - 

Tadeusza Bursztynowicza i kierownika muzycznego tej sceny - Jerzego Michalaka, miałem 

możliwość poznania sceny muzycznej od strony realizatora. Otrzymałem również możliwość 

prowadzenia spektakli, m.in. Baron Cygański Johanna Straussa, Jaś i Małgosia Engelberta 

Humperdincka, Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Moja wcześniejsza fascynacja muzyką 

wokalną i zdobywane umiejętności dyrygenckie mogły się dzięki temu harmonijnie połączyć 

i rozwijać w praktyce. W szczecińskim Teatrze Muzycznym przeszedłem wszystkie szczeble 

mojej kariery zawodowej, począwszy od skrzypka, którym byłem w latach 70-tych, poprzez 

asystenta dyrygenta, dyrygenta, po stanowiska dyrektora naczelnego i artystycznego (1989-

1992). Mój jedenastoletni związek ze szczecińskim Teatrem Muzycznym, który w 1987 roku 

przyjął nową nazwę: Opera i Operetka, zaowocował ponad tysiącem spektakli 

poprowadzonych przeze mnie w siedzibie i na wielu wyjazdach zagranicznych, dwunastoma 

premierami (w tym jedna prapremiera - musical dziecięcy Marka Sarta Toto w reżyserii 

Tadeusza Bursztynowicza) i wzbogaceniem mojego repertuaru o kolejne 11 pozycji. 

Pierwszy okres mojej pracy zawodowej był bardzo intensywny również ze względu 

na  liczne koncerty symfoniczne (zwłaszcza z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, z którą 

również, równolegle do pracy w Teatrze Muzycznym, związany byłem etatem dyrygenta) 

oraz działalność dydaktyczną w szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu (1982-

1987). Tutaj znów moja droga zawodowa przecięła się  z prof. Janem Szyrockim i prof. 

Stefanem Marczykiem. Obydwaj byli moimi mentorami w trudnej i odpowiedzialnej pracy 

dydaktycznej. Swoje bogate doświadczenia artystyczne potrafili znakomicie wykorzystać 

w  pracy ze studentami, a również młodszym współpracownikom służyli fachową pomocą 



 
 

i  radą. W 1983 roku wraz z Markiem Jasińskim, Tadeuszem Piskorzem i Januszem 

Stalmierskim powołaliśmy do życia Pomorską Grupę Kompozytorów. Jej celem było m. in. 

propagowanie utworów młodych polskich twórców, zarówno tych, którzy zaczynali już 

liczyć się na estradach krajowych, jak stojących u progu swej działalności, a nawet studentów 

klas kompozycji polskich uczelni. Naszym forum  stał się Festiwal Polskiej Muzyki 

Współczesnej „Młoda Muzyka Polska”, który odbywał się w latach 1985-87, przy 

nieocenionej pomocy Filharmonii Szczecińskiej i jej dyrektora, przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego Festiwalu – Stefana Marczyka. Trzy edycje Festiwalu były okazją 

do  przedstawienia kilkunastu światowych prawykonań, np. Triada Zbigniewa Bagińskiego, 

De profundis Marka Jasińskiego, Koncert na perkusję i orkiestrę Sławomira 

Kaczorowskiego, Pożegnanie z Tooropem Lidii Zielińskiej, Koncert skrzypcowy Jerzego 

Zieleniaka. Niestety, znikome zainteresowanie szczecińskich melomanów sprawiło, że po III 

Festiwalu Pomorska Grupa Kompozytorów wycofała się z walki o słuchaczy i fundusze 

na  następne edycje. 

Kolejnym ważnym etapem mojej działalności stał się powrót do Poznania, tym razem 

w charakterze dyrygenta w Teatrze Wielkim, który otworzył mi możliwość współpracy 

z  wieloma wybitnymi artystami (np. Antonina Kowtunow, Barbara Kubiak, Jerzy 

Mechliński, Ewa Podleś). Szczególnie inspirujący i rozwijający był dla mnie czas spędzony 

z  Jerzym Maksymiukiem, przy realizacji Zemsty nietoperza. Jego zapał twórczy, świeże 

spojrzenie na partyturę Johanna Straussa, konsekwentne dążenie do osiągnięcia zamierzonego 

efektu artystycznego, a także uwagi i rady, jakich mi nie szczędził, obserwując mnie podczas 

prób przy pulpicie dyrygenckim, były wielką lekcją kunsztu dyrygenckiego. W poznańskim 

teatrze mogłem też wykorzystać swoje wcześniejsze doświadczenia organizacyjne, pełniąc 

w  nim, w jubileuszowym sezonie 1994/95 (siedemdziesięciopięciolecie Teatru Wielkiego) 

obowiązki dyrektora artystycznego. 

W lutym 2005 roku zostałem powołany na stanowisko dyrektora artystycznego Opery 

na Zamku w Szczecinie. Jedną z pierwszych moich decyzji była organizacja wielkiego 

koncertu dla uczczenia 35 rocznicy wydarzeń grudniowych w Szczecinie. Wybór padł 

na  Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego. Niecodzienne było też miejsce wydarzenia – 

historyczna hala K-1 Stoczni Szczecińskiej, która była świadkiem tragicznych wydarzeń 

Grudnia 70. Przygotowania do koncertu, będącego największym wydarzeniem artystycznym 

w Szczecinie, trwały 10 miesięcy. Setki osób pracowały nad stroną artystyczną koncertu. 

Były to połączone chóry Opery na Zamku w Szczecinie, Politechniki Szczecińskiej 

im.  J.  Szyrockiego oraz Chór Politechniki Szczecińskiej „Collegium Maiorum”, połączone 



 
 

orkiestry Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza i Opery na Zamku, soliści: 

Izabela Kłosińska, Agnieszka Rehlis, Adam Zdunikowski i Romuald Tesarowicz. Dyrygował 

Krzysztof Penderecki. Koncertu, w którym zabrzmiało po raz drugi6  kompletne Requiem 

Polskie (z napisaną po śmierci Papieża Jana Pawła II Chaconną) wysłuchało ponad 5 tysięcy 

osób i pod względem ilości słuchaczy było to również wydarzenie bezprecedensowe. Stroną 

organizacyjną zajmował się zespół pracowników Opery na Zamku w Szczecinie, któremu 

przewodniczył jej dyrektor naczelny, Marek Sztark. Cieszy mnie fakt, że przy okazji tego 

wydarzenia po raz pierwszy w Szczecinie udało się zintegrować tak wiele szczecińskich 

środowisk muzycznych, sponsorów, instytucji kulturalnych miejskich i marszałkowskich. 

W  okresie od lutego 2005 do maja 2007 roku odbyło się w Operze na Zamku  14 premier 

pod moją dyrekcją, z których największym echem odbiła się premiera Holendra Tułacza 

Richarda Wagnera z 2006 roku. Wersja semi-staged, jaką pokazałem szczecińskiej 

publiczności, miała być w istocie zapowiedzią kolejnego wielkiego wydarzenia, wystawienia 

Holendra w scenerii Amfiteatru w Parku Kasprowicza w Szczecinie. Niestety nie doszła ona 

nigdy do skutku. W projekcie wagnerowskim, podobnie jak w przypadku Requiem, ponownie 

udało mi się połączyć szczecińskie chóry i orkiestry. Moim zamiarem było utrzymanie tej 

współpracy przy kolejnych projektach. Jednak w marcu 2007 roku włodarze szczecińscy 

zadecydowali o zakończeniu współpracy z dyrektorem Markiem Sztarkiem, w związku 

z  czym i ja podałem się do dymisji. 

Intensywne działania w sferze teatru operowego, koncerty symfoniczne, warsztaty 

orkiestrowe dla młodzieży i związane z tym obowiązki pochłaniały mnie bez reszty 

aż  do  roku 2008. W czerwcu tegoż roku przeszedłem ciężką operację serca, która, ratując 

mi  życie, wymusiła jednak znaczne spowolnienie mojej aktywności zawodowej. Po długim 

okresie rekonwalescencji powróciłem do czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym. 

Jednak znacznie ograniczyłem ilość prowadzonych koncertów i przedstawień operowych, 

poświęcając się organizacji imprez kulturalnych (m.in. cykl 22 koncertów kameralnych 

w zabytkowych wnętrzach szczecińskiej Willi Lenza), a od 2010 roku pracy dydaktycznej 

w  Akademii Sztuki w Szczecinie. W listopadzie  2013 roku nastąpił szczególny zwrot 

w  mojej karierze dyrygenckiej. Przez wiele lat w pracy towarzyszyły mi chóry. 

Filharmoniczne, operowe i amatorskie zespoły śpiewacze pozwalały mi zaspokajać potrzebę 

                                                             
6 Pierwsze kompletne wykonanie Requiem Polskiego K. Pendereckiego miało miejsce. 17 września 2005 
w  Katedrze św. Marii Magdaleny we Wrocławiu podczas festiwalu Wratislavia Cantans 2005 w wykonaniu 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, zespołu Camerata Silesia, oraz solistów: Izabeli 
Kłosińskiej (sopran), Jadwigi Rappé (mezzosopran), Adama Zdunikowskiego (tenor), Piotra Nowackiego (bas) 
pod batutą kompozytora. 



 
 

kontaktu ze śpiewem. Teraz jednak, po raz pierwszy w życiu, objąłem funkcję dyrygenta 

i  szefa artystycznego chóru. Jest to dla mnie sytuacja niezwykła, tak jak niezwykła jest 

geneza i skład osobowy Chóru Męskiego „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego. W 2007 roku 

podczas jednego z tradycyjnych spotkań byłych chórzystów Szczecińskiego Chóru 

Chłopięcego „Słowiki” powstał pomysł powrotu do wspólnego śpiewania. Entuzjastyczne 

jego przyjęcie i powstanie chóru „Słowiki 60”, pracującego poprzednio z Grzegorzem 

Handke (również byłym „słowikiem”), to kolejny dowód na charyzmę i przemożny wpływ 

Jana Szyrockiego na życie wszystkich, którzy mieli okazję z nim pracować. Dla mnie 

również. Praca ze „Słowikami 60” jest więc zarówno powrotem do źródła, jak i możliwością 

kontynuowania dzieła naszego „słowiczego” Mistrza. 

 

Działalność dydaktyczna  

 

W 2010 roku rozpocząłem pracę w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jako asystent na Wydziale 

Edukacji muzycznej prowadziłem zajęcia z dyrygowania i czytania partytur. Byłem również 

dyrygentem Orkiestry Symfonicznej tej uczelni. Przygotowując się do prowadzenia zajęć, 

uświadomiłem sobie, jak odpowiedzialne i trudne zadanie spoczywa na wszystkich, którzy 

zajmują się pedagogiką, a zwłaszcza pedagogiką w obszarze sztuki. Wszak samo, choćby 

i  najdoskonalsze, opanowanie wiedzy o stylach, formach muzycznych, poznanie literatury 

muzycznej, literatury przedmiotu itd., nie czyni nas jeszcze artystami. „Longinus mówi, 

że  do  stworzenia czegoś wielkiego, potrzeba duszy wielkiej i wzniosłej. Pójdę jeszcze dalej 

i  powiem, że również zrozumienie rzeczy wielkich i wzniosłych wymaga ducha, któremu 

nieobca jest wielkość” 7 . Proces nauczania dyrygowania powinien zatem przebiegać 

wielotorowo, z uwzględnieniem doskonalenia techniki manualnej, rozwijania wrażliwości 

na  niuanse stylistyczne i barwowe, przynależną różnym składom wykonawczym ekspresję. 

Powinien ponadto pobudzać wyobraźnię, poczucie obcowania z „materią” niezwykłą, 

poczucie misji prezentowania dzieł muzycznych z największą starannością, poprzez 

połączenie wszystkich elementów w spójną kreację artystyczną. 

Po uzyskaniu stopnia doktora, decyzją Rady Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki 

w Szczecinie otrzymałem możliwość pracy ze studentami II roku studiów magisterskich 

i przygotowywania ich do egzaminów dyplomowych. Pierwszym moim absolwentem był 

Norbert Twórczyński, którego egzamin dyplomowy w 2013 roku był precedensem 

                                                             
7 Z listu Ludwika Tiecka do Wilhelma Heinricha Wackenrodera, cyt. za C. Dalhlhaus, Idea muzyki absolutnej 
i  inne studia. PWM, Kraków 1988, s. 67. 



 
 

na  polskich uczelniach muzycznych. Po raz pierwszy student Wydziału Edukacji Muzycznej 

podczas egzaminu dyplomowego poprowadził pełny spektakl operowy - Zemstę nietoperza 

Johanna Straussa w Operze na Zamku w Szczecinie. Wcześniej, jako asystent dyrygenta, brał 

czynny udział w powstawaniu tej realizacji. Kierownikiem muzycznym spektaklu był 

ówczesny dyrektor artystyczny opery, Wojciech Semerau-Siemianowski. Obecnie Norbert 

Twórczyński jest studentem studiów magisterskich w Akademii Muzycznej w Poznaniu 

w  klasie dyrygentury prof. Jerzego Salwarowskiego. 

W czerwcu 2014 kolejni dyplomanci opuścili moją klasę: Dianna Domagała - specjalność 

dyrygentura chóralna (ocena egzaminu dyplomowego bardzo dobra), kontynuująca edukację 

na II roku studiów magisterskich AM w klasie skrzypiec prof. Mariusza Dereweckiego, oraz 

Aleksandra Nieszporek – specjalność dyrygentura orkiestr dętych (ocena egzaminu 

dyplomowego bardzo dobra), obecnie instruktorka Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 

w  Gryficach. W bieżącym roku akademickim do dyplomów przygotowuje się pod moim 

kierunkiem trzech studentów na specjalności dyrygentura orkiestr dętych i na specjalności 

dyrygentura chóralna jedna studentka, pracująca nad programem egzaminu dyplomowego 

z  Chórem Męskim „Słowiki 60”. Również w bieżącym roku rozpocząłem zajęcia 

ze  studentami II roku kierunku Wokalistyka, otwartego na Wydziale Edukacji Muzycznej 

w  2013 roku. Efekty prowadzenia Zespołów Wokalnych zaobserwować można było 21 

grudnia 2014 roku na Koncercie Bożonarodzeniowym w Filharmonii Szczecińskiej. 

Przygotowani przeze mnie jako soliści, studenci Zespołów Wokalnych wraz z Chórem 

i  Orkiestrą Akademii Sztuki pod dyrekcją prof. Tomasza Bugaja, wykonali Oratorio de Noël, 

op.12 Camille’a Saint-Saënsa. 

Długoletnia praca w obszarze muzyki operowej, baletowej i symfonicznej obliguje mnie 

do  dzielenia się moimi doświadczeniami z pokoleniem młodych muzyków, do wskazywania 

im kierunków, w których powinni się zwrócić w poszukiwaniu własnej drogi artystycznej. 

Ja  również nie ustaję w poszukiwaniach. Nowe wyzwania wymagają ode mnie ciągłego 

poszerzania wiedzy, nieustannej wnikliwej analizy działania w zakresie pracy dyrygenckiej, 

jak i w obszarze zróżnicowanych poczynań pedagogicznych. Dlatego staram się uczestniczyć 

w kursach i sympozjach naukowych, stanowiących dla mnie nie tylko źródło wiedzy, ale 

istotny bodziec do ciągłego samokształcenia. By móc wiele przekazać studentom, samemu 

trzeba uczyć się jeszcze więcej i doskonalić warsztat – to podstawowa zasada, którą się 

kieruję, a nagrodą za skuteczność mojej pracy pedagogicznej są bez wątpienia sukcesy moich 

absolwentów
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An inherent element of my studies on each score is the search for information on the 

circumstances, motives and sources of inspiration of the respective work. The biographies of 

composers, the history of the respective period and musicological materials are an invaluable 

help for me. But when reaching for these materials, I am always aware that they can be, and 

often are, influenced by the subjective look of the authors. However, they allow me a deeper 

identification with the composer, impacting on form and quality of the interpretation. 

Therefore, I feel quite comfortable when I reach for a score of a contemporary composer, and 

in addition of a  long-time friend, as Janusz Stalmierski. In such a case, it seems to be much 

easier to get to the essence of the work. I can compare my ideas with the vision of the 

composer, and simply ask for a particular things, mainly because long discussions about new 

works are the norm, even a tradition for Janusz and me. During our joint studies at the 

Academy of Music in Poznań I had the opportunity to present some of his works to the  

public for the first time. Beginning with the cycle of miniatures for voice and chamber 

ensemble, and continuing with the first major composition "Po wiatr biegnę do ciebie…" 

performed by Barbara Mądrą and the Poznań Philharmonic Orchestra in a diploma concert in 

June 1982.After that, I was able to conduct: "Witraże brzmienia cichych ludzi" for strings, 

voice, timpani and bells (version for strings, trumpet, timpani and bells, 1982), "Łzy" for 

soprano and symphony orchestra (1987), "Okole" for symphony orchestra (1989), "Dziki bór" 

for symphony orchestra (1997), "Księga pieśni" for soprano, baritone, mixed choir and 

orchestra (2005), "Something that is gone" for voice and chamber orchestra (2005), and "Te 

Deum" for soprano, baritone, choir and symphony orchestra (2012). I also had the opportunity 

to study further scores of Janusz, including "The bell tolls for thee" for mixed choir, oboes, 

harpsichord and strings (1988), "Symfonia czterech snów" for soprano, mezzo-soprano, mixed 

choir and orchestra (1995), "Symfonia Hymn do Słońca" for soprano, mezzo-soprano, mixed 

choir and orchestra (1999), "Symfonia Chmura" for soprano, child soprano, mixed choir and 

orchestra (2006), "The Cliff" concerto for accordion and orchestra (2008), and "Koncert 

skrzypcowy Nabożeństwa Majowe" (2010).  

For more than 30 years the local artistic and academic communities, politicians and 

local government sought to create a place for higher artistic education in Szczecin. A petition 

supporting its creation was signed by more than 20 thousand residents of the West 

Pomeranian Voivodeship. As a result, the Branch of the Academy of Music in Poznań, the 

Department of Art Education at the University of Szczecin, and the School of Applied Arts in 

Szczecin, were combined into the Academy of Art in Szczecin, which started operating on 



 
 

September 1, 2010. The Academy of Art in Szczecin was the first public university in Poland 

combining music and visual art. On the occasion of its founding/openingJanusz Stalmierski 

composed "Te Deum" in 2011, on request of Roman Sowiński, professor at the Faculty of 

Law and Administration at University of Szczecin. In an interview prof. R. Sowinski gave to 

a journalist of Gazeta Wyborcza, he stated: "It was an act of thanksgiving for the Academy of 

Art, that on this earth talents are born."1 In this interview, we can also find a significant 

statement about the motivation of prof. Sowinski: "I call this private patronage, that is not 

associated with a big company, a civil patronage ... We can not rely solely on a state 

patronage, which is not able to finance everything. Especially in the realm of art, this is 

impossible. We have to take the financing of certain projects into our own hands. And I want 

to thank this community, this place. I also want to set an example and raise sponsorship, 

which was a tradition in earlier times."2 

Looking closely at Janusz Stalmierski’s compositions, it is easy to see that even 

though he does not avoid the purely instrumental music composition, it is the human voice 

that is the most important element for him. The composer himself says about his fascination 

with the voice: "I have great respect for everything that is old, ancient, as if covered with a 

patina, enveloped in a long thread of history, surrounded by a mystic night. This respect is 

also a tribute to the time, passing, evolution and everything that lasts... that lasts in spite of 

everything. The heroic battle against time, executed by all animate and inanimate matter, 

guarantees us that what we get as a result of the battles fought, will be unique and 

incomparable. Such unique and unusual is the instrument that we call proudly the human 

voice. […] There is one more feature, in my opinion a fundamental one, that makes the 

human voice an instrument completely unique: only the voice can carry the word. […] I am 

among those composers who are firmly inspired by words. Literature in general and poetry in 

particular. Thus, my interest in voice is certainly not surprising. I am using it for years. I am 

examinining how a voice is working in different acoustic spaces within the orchestra. I am 

seeking for a relation between voice and strings, I am trying to find a common denominator 

for voice and wooden wind instruments. I am exploring how a voice interacts with sharp, 

cumulative brass, I am trying to blend soft soprano into the world of harp, celesta, 

harpsichord or piano. But I have the greatest joy and satisfaction by compiling a voice, voices 

with percussion instruments, particularly membranophones and unpitched percussion 

                                                             
1 Translated from: E. Podgajna: Profesor z Poznania sponsoruje utwór dla Carla Loewe, „Gazeta Wyborcza” 
z  29 XI 2013. 
2 ibid 



 
 

instruments."3  In light of this statement, we can treat "Te Deum" as the sum of Janusz 

Stalmierski’s experience in the field of vocal and instrumental works. He divided the early 

Christian hymn into six parts: 

I. Te Deum laudamus 

II. Sanctus, Sanctus 

III. Te per orbem terrarum 

IV. Tu devicto mortis aculeo 

V. Lord, save thy people 

VI. Vouchsafe, O Lord 

He is applying Latin and English texts alternately. This procedure allows to expand the 

opportunities in shaping the form and expression by taking advantage of the diversity of sonic 

layers of both languages. In this aspect, the English language seems to be very close to J. 

Stalmierski, especially as the inspiration by English and American literature can be seen in 

most of his works, especially in symphonies. Each part of "Te Deum" is bearing a motto, a 

poetic verse by the composer (I-Lift your eyes upward, II-Holiness is eternal fun, III-Most 

important is the ocean of peace, IV-Reasonable use of you energy, V-Wide river flowing 

mercy, VI-With hope in the future time) that is clarifying the character, respectively. Part III, 

preceded by the dedication "Memory of Marek", is dedicated to the memory of Marek 

Jasinski, a Szczecin composer, teacher and our friend, who passed away unexpectedly on  

February 15, 2010 in Cluj-Napoca, Romania. 

Te Deum is a work of great emotional charge. It seems permeated by the four main 

elements: Gregorian chant - the composer's expression of respect for tradition, "to 

everything that is old, ancient, as if covered with a patina, enveloped in a long thread of 

history, surrounded by a mystic night"4; omnipresent movement and change - regarded by 

the composer as a symbol of evolution and a source of energy; the power of sound - 

personalizing the strength of the element, the severity of nature; and minimalistic harmonic 

approach - in which J. Stalmierski is always looking for everlasting beauty.5 

 

                                                             
3 Translated from: J. Stalmierski, Ekspresja śpiewu. Kilka uwag o partiach wokalnych w moich symfoniach, 
afonia.pl, magazyn internetowy Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
2015,[dostęp 14 III 2015] <http://afonia.pl/pl/teksty/72-janusz-stalmierski-ekspresja-piewu-kilka-uwag-o-
partiach-wokalnych-w-moich-symfoniach> 
4 ibid 
5 Based on my discussions with J. Stalmierski 



 
 

So the ensembles of the Academy of Art were faced with a difficult task at the 

beginning of the preparations for "Te Deum". The technical requirements by the composer are 

very high, because his work is using the full scale, especially in parts of woodwinds, 

including the highest and rarely used sounds that are extremely difficult for young musicians. 

It is the same in the choral parts of the work, which also required a very extensive scale and a 

powerful sound, especially in the lowest registers to be able to dominate the partially massive 

sound of the orchestra. The solo parts also proved to be demanding, and they have been 

performed by skilled artists: Barbara Żarnowiecka i Jarosław Bręk – soloists with beautiful 

voices of huge volume, featuring the vocal art at the highest level. 

However, the main problem the ensemble was faced with during the concert was the 

low temperature in the Cathedral Basilica in Szczecin on a January evening. The attempt to 

raise the temperature with a few gas burning heaters indeed saved the situation, but on the 

other hand, made it difficult for the orchestra to maintain a perfect intonation, that worked 

perfectly during the preparations. Aware of these minor faults, both, the composer and the 

large audience received the presentation of the new work by J. Stalmierski with great 

enthusiasm. 

The work on "Te Deum" allowed me to combine two of my passions: working with 

youth orchestras and passion for contemporary music. I am leading Youth Orchestras 

continuously since 1994. First as artistic director of the International Youth Symphony 

Orchestra, assambled during the holiday season in the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin. 

Then as a conductor and artistic director from the Polish side of the Polish-German Youth 

Symphony Orchestra "Pomerania". I was working with academic orchestras of Bydgoszcz, 

Łódź, and Szczecin, and I was conducting concerts in many Polish philharmonic with 

graduates of music academies or music schools as soloists. To this day, I am meeting a lot of 

these young musicians in professional orchestras and I am following their "adult" artistic life 

with pleasure. At the same time, I am confirmed in my belief that work with the youth is my 

duty, and in addition – brings good results. Also I do not stop in searching for new music. My 

next project in this field is a concert scheduled for January 2016. The program will contain a 

mass for male soloists, male choir and symphony orchestra, written by one of the young 

composers on request of the Male Choir "Słowiki 60". 

 

5. Discussion of further achievements 

 
The turning point in the life of every human being is the encounter with a master. I met 



 
 

many wonderful people on my way, many outstanding artists with whom the contact, 

sometimes only short, has left a lasting impression on me. However, my "Big Three," as I call 

in my mind Jan Szyrocki (1931-2003), Witold Krzemieński (1909-2001), and Stefan 

Marczyk (1923-1993), are personalities who only enabled me to get to many of the 

achievements I made in the last 40 years of my the artistic activity, including 34 years as a 

conductor.  

In 1965, I met Jan Szyrocki, conductor of then already famous Choir of the Szczecin 

University of Technology, who was also leading Szczecin Boys’ Choir "Słowiki". This 

meeting in December has determined my future. I became a chorister of "Słowiki ", and soon, 

until 1972, soloist of the choir. The fascination about the personality of Jan Szyrocki, his 

working method, his passion about music and his enthusiasm for choral singing was the 

reason that I started my studies at the Primary School of Music (1968-1972). The instrument 

of my choice was the violin, and it reminds me most about the human voice to this day. The 

hours of exercising, working on technique and repertoire, at the beginning as well as during 

the continuation at the Secondary School of Music, were accompanied by one thought: being 

like Jan Szyrocki, like him conveying perfectly the beauty of music. The desire to study 

conducting developed during high school and was also influenced by the fascination of Jan 

Szyrocki. Seizing the opportunity to elect an optional course, I had my first conducting 

classes. Jan Szyrocki, a constructional engineer and lecturer at the Faculty of Civil 

Engineering at the Szczecin University of Technology, completed at this time his studies at 

the National Higher School of Music in Poznań in the conducting class of prof. Stefan 

Stuligrosz. In 1975, he received a diploma with honors, and he devoted himself to an artistic 

career exclusively. Thus, my choice was confirmed. I will study conducting. 

After completing Secondary School of Music (diploma with honors in 1978), I began 

my studies at the Academy of Music in Poznań in the conducting class of prof. Witold 

Krzemieński, long-term Managing and Artistic Director of Philharmonics in Katowice, 

Kraków, Łódź, Poznań and Bydgoszcz. Under supervision of prof. Krzemieński, who was a 

very demanding teacher and at the same time totally devoted to his students, I was shaping 

my conducting technique and artistic sensibility, and I learned exploring methods of working 

on the score and with the orchestra. Many times I had the opportunity to observe his work 

from the perspective of an orchestral musician, because he liked to take me to his guest 

concerts and seated me in the orchestra. In his spare time, he invited students to his home for 

"seminars" as he called it. These seminars stretched into late evenings and were filled with 



 
 

listening to music, score analysis and conversations about art in a broader sense. After four 

years of studies (1978-1982), I received my diploma with honors. Nowadays, so many years 

later, prof. Krzemieński is still present in my work. Today I adore him as my mentor and my 

performance is highly influenced by his teaching. 

In 1976 I was a young man, just graduated from high school. Completion of music 

school took longer than high school at this time and there still remained two years until a 

diploma in the violin class. As I wrote before, my dream was to study conducting, so I 

decided to spend the time remaining until the final diploma exams working in an orchestra, a 

living music organism. 

So a callow young man with dreams stood nervously in front of Stefan Marczyk the 

Philharmonic Director. After all, Stefan Marczyk was Someone. A conductor, who was the 

Artistic Director of orchestras in Łódź and Warszawa, who finished a master class with Igor 

Markevitch in Salzburg and a man whose name I have seen also in movie credits. 

With his modest stature, kind face, gentle eyes and attentive gaze, he made the 

impression of an open and cordial man. He smiled at me with his eyes, but I was stressed and 

the tension paralyzed me. Then I got the job - as a violinist in the orchestra led by Stefan 

Marczyk. And from then on the kindness of this wonderful person was accompanying my 

working life. I often wonder whether today I would have the patience and understanding for a 

youngster with a head full of ideas and the stubbornness assigned to the youth... 

Stefan Marczyk had the whole deck of patience. As an excellent observer full of 

warmth and humor, he was witness of my pupation: the young man turning into a man, the 

violinist into a conductor, the dreamer into a professional. I was always aware of his warm 

care. 

I was only a second year student, when he offered me a concert with the Szczecin 

Philharmonic Orchestra. Two years later I was conducting the next concert, and then I was 

standing in front of the orchestra in my home town each subsequent year, conducting an 

increasing number of concerts. In 1987, there were even twenty. Stefan Marczyk had 

extraordinary confidence in me. He did not oppose when I was proposing the introduction of 

difficult and complex works into the program such as Symphony No. 2 by Karol 

Szymanowski, Symphony No. 5 by Dmitri Shostakovich, "Variations and Fugue on a Theme 

by Hiller" by Max Reger, the cycle of symphonic poems by Bedrich Smetana or Symphony 

No. 9 by Anton Bruckner. He had never been jealous of the "hits" of symphonic music, which 

interpretations he might have liked to keep for himself or about concerts with prominent 

soloists. Jealousy was against his nature. Thanks to him, as a young conductor I was allowed 



 
 

to accompany such famous people as Halina Czerny-Stefańska, Lidia Grychtołówna, 

Krzysztof Jakowicz, Ewa Podleś or Tadeusz Żmudziński. 

 

I vividly remember my ideas and fascinations, from which I later grew out. I remember 

how stubborn I was, when I wanted to play a specific symphony (I will not name the 

composer), because the work has enlightened me. Marczyk did not protest. After years, when 

I heard the same symphony performed under the baton of another, although excellent 

conductor, I felt uncomfortable. 

- Why did you not tell me that this is so boring? – I asked Marczyk, shocked by my 

discovery. He smiled gently. 

- You would not believe me anyway… 

 

Stefan Marczyk was considered one of the best accompanists amongst Polish 

conductors. From him I learned to respect the soloists' concept while at the same time staying 

true to the high professional demands. I devoured the unique atmosphere of kindness and 

warmth Stefan Marczyk created, which allowed for light and spontaneous artistic expression 

of the soloists. 

And true personalities were performing under the direction of Stefan Marczyk, many of 

them liked to return to Szczecin: soprano Delfina Ambroziak; pianists: Halina Czerny – 

Stefańska, Witold Małcużyński, Piotr Paleczny, Andrzej Ratusiński, Regina Smendzianka, 

Tadeusz Żmudziński; violinists: Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka and many, 

many others. Stefan Marczyk convinced by the way and quality of his work. With the 

orchestra, he managed to achieve everything intended in a surprisingly quiet and tactful 

manner, with the delicacy and elegance. He was not raising his voice, he was not making 

shrill speeches, and he was not insulting the musicians. For him, tactfulness and art were 

firmly connected together. And in this tact and elegance, his humility to music became 

visible. 

The collaboration and respectful friendship with Stefan Marczyk was very instructive 

for me, not only as a musician but also - and perhaps above all - as a human being. It will 

forever remain in my mind, that I have met in my life a man of unparalleled beauty of the 

spirit, a true admirer of beauty in the broadest sense. This is a precious gift. Not everyone has 

such luck in his life. 

As a third-year student of the Academy of Music in Poznań I became assistant 

conductor at the Music Theatre in Szczecin. Due to the kindness of the Director of the theatre 



 
 

- Tadeusz Bursztynowicz and the Music Director of the stage - Jerzy Michalak, I had the 

opportunity to learn about the music scene from performers' perspective. I also received the 

opportunity to conduct performances, among others, of "The Gypsy Baron" by Johann 

Strauss, "Hänsel and Gretel" by Engelbert Humperdinck, "The Haunted Manor" by Stanisław 

Moniuszko. My conducting skills and my earlier fascination about vocal music could thus 

harmoniously combine and develop in practice. In that Music Theatre, I went through all the 

stages of my career, beginning as a violinist in the 70s, then assistant conductor and 

conductor, and finally at the position of Managing and Artistic Director (1989-1992). During 

my eleven-year relationship with the Music Theatre in Szczecin, which adopted a new name: 

"Opera and Operetta" in 1987, I directed more than a thousand performances at the Theaters' 

site or in guest appearances abroad. This resulted in twelve premieres including the first 

performance of children's musical Toto by Marek Sart, realized by Tadeusz Bursztynowicz, 

and the enrichment of my repertoire by eleven further works. 

The first period of my working life was very intense because of the numerous 

symphony concerts, in particular with the Szczecin Philharmonic Orchestra, parallel work in 

the Music Theatre, as well as my teaching activities at the Szczecin Branch of the Academy 

of Music in Poznań in the years 1982-1987. Here my career path was again crossed by prof. 

Jan Szyrocki and prof. Stefan Marczyk. Both have been my mentors for the demanding and 

responsible task of teaching. They have been able to use their rich artistic experience very 

well in working with students and to serve the younger colleagues with professional help and 

advice. In 1983, Marek Jasinski, Tadeusz Piskorz, Janusz Stalmierski and I have established 

the Pomeranian Group of Composers. Its aim was, among others, the promotion of works by 

young Polish artists: of those who have already started to be recognized on national stages, as 

well as of those who were just beginning their careers, and even of students of composition 

classes of Polish universities. The Polish Festival of Contemporary Music "Young Music 

Poland" has become our forum. It took place in 1985-87, with the invaluable help of Szczecin 

Philharmonic and its Director, Chairman of the Organizing Committee of the Festival - Stefan 

Marczyk. Three editions of the festival have been an opportunity to present several world 

premieres, for example "Triada" by Zbigniew Bagiński, "De profundis" by Marek Jasiński, 

Concerto for Percussion and Orchestra by Sławomir Kaczorowski, "Pożegnanie z Tooropem" 

by Lidia Zielińska and Violin Concerto by Jerzy Zieleniak. Unfortunately, the public interest 

was small, and after the 3rd edition, the Pomeranian Group of Composers refrained from 

searching for audience and sponsors for further editions. 

 



 
 

The next important step in my career was the return to Poznań, this time as a conductor 

at the Grand Theatre (Teatr Wielki). There I had the opportunity to work with many 

outstanding artists as Antonina Kowtunow, Barbara Kubiak, Jerzy Mechliński and Ewa 

Podleś. In particular, the time spent with Jerzy Maksymiuk while working on the realization 

of "Die Fledermaus" was inspiring and instructive for me. He gave me great lessons of 

conductor craftsmanship by his enthusiasm, the fresh look at the score of Johann Strauss, his 

sustained efforts to achieve the desired artistic effect, as well as his comments and advices, 

which he did not spare with while watching me at the conductor pulpit during rehearsals. As 

Artistic Director in the jubilee season 1994/95 for the 75th anniversary of the Grand Theatre, I 

could also make use of my earlier organizational experience. 

In February 2005, I was appointed Artistic Director of Opera at the Castle in Szczecin. 

One of my first decisions was the organization of a concert honoring the 35th anniversary of 

the December events in Szczecin. For this event, "Polish Requiem" by Krzysztof Penderecki 

was chosen, and it was performed at an unusual location, at the historic hall K-1 of the 

Szczecin Shipyard, where the tragic events of December 1970 took place. Preparations for 

this concert, the biggest art event ever in Szczecin, lasted 10 months, and hundreds of people 

were involved in the artistic aspects of the preparation. The Szczecin choirs of the Opera at 

the Castle, the University of Technology "J. Szyrocki" and "Collegium maiorum" performed 

together with the Orchestra of the Opera at the Castle, the Szczecin Philharmonic Orchestra 

and with Izabela Kłosińska, Agnieszka Rehlis, Adam Zdunikowski and Romuald Tesarowicz 

as soloists. The concert was conducted by Krzysztof Penderecki. It was only the second time 

that the completed "Polish Requiem" was performed including the part "Chaconne", which 

was written in memory of Pope John Paul II. With an audience of more than five thousand 

people, this event was unprecedented in terms of number of listeners. A team of the Opera at 

the Castle, which was led by Managing Director Marek Sztark, was responsible for the 

organizational part. I am pleased that this event allowed combining so many music 

communities, sponsors, and local and regional cultural institutions for the first time in 

Szczecin. 

From February 2005 to May 2007, 14 premiers were held at the Opera at the Castle under my 

direction, amongst them also the premiere of "The Flying Dutchman" by Richard Wagner in 

2006. The semi-staged version that I presented to the Szczecin audience was in fact supposed 

to be an announcement of the next big event, the performance of the "Dutchman" in the 

Amphitheatre of the Kasprowicz Park in Szczecin. Unfortunately, this idea was never 

realized. As for the "Polish Requiem", I managed to connect the Szczecin choirs and 



 
 

orchestras for the Wagner project. It was my intention to maintain this cooperation in future 

projects. However, the authorities of Szczecin have decided to terminate the cooperation with 

Director Marek Sztark in March 2007, and therefore I submitted my resignation. 

Activities at the opera, symphony concerts, workshops for youth orchestra and related 

responsibilities were keeping me busy until 2008. In June of that year, I had a severe heart 

surgery, which was saving my life, but forced me to slow down my work activities 

significantly. After a long period of recovery I returned to active participation in working life. 

Subsequently, I significantly limited the amount of concerts and opera performances, while 

focusing on the organization of cultural events like a series of 22 concerts in the historic Villa 

Lenz in Szczecin. In addition I started teaching at the Academy of Art in Szczecin in 2010. In 

November 2013, there was a particular turning point in my career as a conductor. For many 

years I was working with choirs in course of conduction of philharmonic, opera and amateur 

singing groups, which allowed me to have the contact with singing, which I enjoyed very 

much. But now, for the first time in my life, I became a conductor and artistic director of a 

choir. Until now, this is a special situation for me, and remarkable is the origin and 

composition of the Male Choir "Słowiki 60" in honor of Jan Szyrocki. In 2007, during one of 

the traditional meeting of former choristers of Szczecin Boys’ Choir "Słowiki", the idea to 

sing together again was born. The idea was enthusiastically received and subsequently the 

choir "Słowiki 60" was founded, in the first instance working under Grzegorz Handke, who 

was also a former "Słowik". This is further evidence of the charisma and the enormous 

influence of Jan Szyrocki on the lives of all who had the opportunity to work with him, me 

included. Thus, the collaboration with "Słowiki 60" is both for me: a return to the roots, as 

well as the possibility to continue the work of our Master. 

 

Teaching Activities  

 

In 2010, I began to work at the Academy of Art in Szczecin. As an assistant at the 

Faculty of Musical Education I was giving classes in conducting and reading scores. I also 

was the conductor of the Academy's Symphony Orchestra. While preparing for classes, 

I  again realized how responsible and challenging the task of teaching is, especially in the 

field of art. The sole acquisition of knowledge, e.g. on music styles and forms, music 

literature or specialist literature, even in a perfect way, makes us no artist. "Longinus says that 

to create something great, it takes a great and lofty soul. I'll go even further and say that also 



 
 

the understanding of things lofty requires spirit, who is familiar with greatness".6 Conducting 

should preferable been taught with diversity, taking into account improvement of manual 

technique, sensitivity development to nuances in style and tone as well as expression 

characteristic to ensembles differently composed. Furthermore, the intention should be to 

stimulate the imagination, the sense of being able to work with unusual "matter", the vocation 

to present musical works with the utmost care by combining all the elements into a coherent 

artistic creation. 

After receiving a doctoral degree, I was given the opportunity to work with second year 

students and to prepare them for their final examinations by the decision of the Council of the 

Faculty of Musical Education of the Academy of Art. My first graduate was Norbert 

Twórczyński whose diploma examination in 2013 was a precedent for Polish music schools. 

For the first time a student of the Faculty of Musical Education was conducting a full opera at 

the final exam - "Die Fledermaus" by Johann Strauss at the Opera at the Castle in Szczecin. 

As assistant conductor, he previously participated actively in the preparation of that 

performance. Music Director of the examination performance was Wojciech Semerau-

Siemianowski, the Artistic Director of the opera at that time. Currently, Norbert Twórczyński 

is a graduate student at the Academy of Music in Poznań in the conducting class of prof. 

Jerzy Salwarowski. 

In June 2014 further graduates were leaving my class: Dianna Domagała, specialized in 

choral conducting (diploma examination mark very good), is continuing education now as 

second year Master student in the violin class of prof. Mariusz Derewecki, and Aleksandra 

Nieszporek, specialized in conducting wind orchestras (diploma examination mark very 

good), is currently instructor of the Youth Wind Orchestra OSP in Gryfice. In the current 

academic year three students specialized in conducting wind orchestras as well as one student 

specialized in choral conducting are preparing their diplomas under my direction. The student 

specialized in choral conducting is will do his final exam with the Male Choir "Słowiki 60". 

Also in 2014 this year, I began classes with second year Vocal students. That subject is 

offered at the Faculty of Music Education since 2013. The effects of conducting Vocal 

Ensembles could have been observed at the Christmas Concert at the Szczecin Philharmonic 

on December 21 2014. Students of Vocal Ensembles, prepared by me to perform as soloists, 

have performed the Oratorio de Noël, op. 12 by Camille Saint-Saëns along with Choir and 

Orchestra of the Academy of Art under the direction of prof. Tomasz Bugaj. 

                                                             
6 From a letter of  Ludwig Tieck to Wilhelm Heinrich Wackenroder, translated from C. Dahlhaus, Idea muzyki 
absolutnej i inne studia. PWM, Kraków 1988, s. 67. 



 
 

My long-term work in the field of opera, ballet and symphony obliges me to share my 

experiences with the generation of young musicians, to indicate the directions they should 

explore to find their own artistic path. In parallel, I am continuing my own search. New 

challenges force me to expand my knowledge continually and to analyze my activities in the 

field of conducting as well as in the area/field of teaching. That's why I try to participate in 

courses and symposiums, which for me are not only a source of knowledge, but a major 

impetus for continuous self-education. To be enabled to convey knowledge to students one 

continuously needs to and to improve the own skills – this is the basic principle of my work, 

and the reward for the effectiveness of my teaching is undoubtedly the success of my 

graduates. 

 

 

 

 

 


