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Już od najmłodszych lat miałem okazję stykać się z muzyką chóralną i organową. Mój ojciec 
Marian Biliński był przez całe swoje życie organistą i chórmistrzem w parafii św. Anny 
w Ząbkowicach Śląskich. Jako młody człowiek czynnie uczestniczyłem w próbach 
i występach prowadzonego przez mojego ojca chóru Gloria, a już w szkole średniej często 
zastępowałem go w grze na organach w czasie mszy świętych i pełniłem, na zmianę z moją 
mamą Zofią Bilińską, funkcję akompaniatora i korepetytora chóru. Po maturze rozpocząłem 
studia muzyczne w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Wychowanie 
muzyczne.
Tam w czasie studiów jednym z moich ulubionych przedmiotów stały się dyrygowanie 
i prowadzenie zespołów muzycznych oraz śpiewanie w Studenckim Zespole Muzyki Dawnej. 
Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Opolu, początkowo jako nauczyciel muzyki 
w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym a od roku 1983 w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Opolski).
Już od początku mojej pracy moje zainteresowania muzyczne kierowały się w stronę:
- edukacji muzycznej
- muzyki kościelnej ( chóralnej i organowej)
- upowszechniania muzyki
- muzykoterapii
- muzyki zapomnianych kompozytorów śląskich
- wykonawstwa muzycznego

Moja działalność muzyczna jest skupiona w dwóch głównych nurtach: Jeden z nich to 
działalność dydaktyczna na uczelniach i różnego rodzaju kursach, seminariach i warsztatach 
a drugi nurt to działalność wykonawcza -  jako dyrygenta, muzyka kościelnego, organisty 
i akompaniatora.

Jako dyrygent koncentruję się w mojej działalności przede wszystkim na muzyce wokalnej 
i wokalno - instrumentalnej. Do momentu uzyskania stopnia adiunkta 1 stopnia prowadziłem 
chór szkolny „Presto” przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespół Pieśni i Tańca „Piast” 
przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz w dalszym ciągu współprowadziłem chór 
parafialny „Gloria” w Ząbkowicach Śląskich. W roku 1998 założyłem przy Uczelni 
Studencką Orkiestrę Kameralną „Sinfonietta Opoliensis” Ta działalność muzyczna 
i dydaktyczna umożliwiła mi uzyskanie w roku 2000 stopnia adiunkta I stopnia na Akademii 
w Łodzi.
Po uzyskaniu tego tytułu moja działalność na polu wykonawstwa muzycznego i dydaktyki 
uległa dalszej intensyfikacji. W roku 2001 utworzyłem przy Uniwersytecie Opolskim Opolski 
Chór Kameralny, z którym to zespołem wielokrotnie brałem udział w wielu prestiżowych 
wydarzeniach muzycznych, koncertach, przeglądach i festiwalach, w kraju i poza jego 
granicami. Jednocześnie nadal prowadziłem wcześniej założone przeze mnie zespoły. 
Nawiązałem również współpracę z chórem kameralnym „Con Vigore” z Łodzi, 
prowadzonym przez znanego dyrygenta profesora Andrzeja Ryłko. Wielokrotnie 
uczestniczyłem w seminariach dyrygenckich w Gdańsku, organizowanych przez Narodowe
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Centrum Kultury i Polski Chór Kameralny prowadzony przez Jana Łukaszewskiego. 
Wykładowcami na tych seminariach byli sławni dyrygenci i kompozytorzy: prof. Uwe 
Gronostay (Niemcy), Ruth Holton (Wielka Brytania), prof. Frieder Bemius (Niemcy), prof. 
Chifuru Matsubara (Japonia), prof. Marcin Tomczak (Polska) i prof. Volker Wangenheim 
(Niemcy) i prof. Heinrich Poos (Niemcy).
Od roku 2005 jestem również dyrygentem chóru parafialnego im. Wojciecha Skrobocza 
w mojej parafii w Opolu- Groszowicach.
Moja aktywność koncertowa zaowocowała wykonaniem ok. 130 koncertów w Polsce i poza 
jej granicami a także udziałem w wielu przeglądach i festiwalach muzycznych, z których 
najważniejsze to: Międzynarodowe Festiwale Muzyczne im. Ignaza Reimanna 
w Wambierzycach i Krosnowicach, Międzynarodowe Festiwale im. Karola Marii Webera 
w Pokoju, Międzynarodowe Festiwale Muzyczne im. Moritza Brossiga w Paczkowie, 
Festiwale muzyki Patriotycznej „Tobie Polsko”, Przeglądy chórów kościelnych w Opolu, 
Pieszycach, Radkowie i Vrbnie (Czechy).

Do moich największych osiągnięć artystycznych i organizatorskich należą:

•  Współudział w organizacji i opieka artystyczna nad 13 edycjami Międzynarodowych 
Festiwali Chóralnych im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach -  
poświęconych odkrywaniu i propagowaniu muzyki tego zapomnianego kompozytora 
dolnośląskiego.

•  Współudział w odkrywaniu i przywracaniu do działalności koncertowej wielu 
utworów Ignaza i Franza Reimannów.

• Udział w przeglądach i festiwalach muzycznych
• Organizowanie koncertów propagujących zapomnianą muzykę kompozytorów 

śląskich Arnolda Mendelssohna, Ignaza Reimanna, Maxa Filke, Bernarda Kothe oraz 
kompozytorów współczesnych Józefa Świdra, Jana Sztwiertni, Norberta Blachy 
i innych.

• Nagranie płyty z utworami Ignaza Reimanna
•  Współudział w organizowaniu cyklicznych „Cecyliad Opolskich”, w których udział 

biorą dyrygenci i chóry z wszystkich kościołów Opola.
• Pierwsze po II wojnie Światowej wykonanie utworów Ignaza Reimanna w jego 

rodzinnych Krosnowicach i innych miejscowościach Powiatu Kłodzkiego związanych 
z życiem Kompozytora.

•  Ponad 35 lat pracy w charakterze muzyka kościelnego: organisty, chórzysty 
i dyrygenta

Międzynarodowe Festiwale Chóralne im. Ignaca Reimanna są dla mnie wspaniałą 
przestrzenią, w której mogłem doprowadzić do wykonania dużej liczby utworów, które przez 
lata były zapomniane lub nie były wykonywane z innych powodów np. politycznych. 
W ramach festiwali doprowadziłem do tego, że pod moją batutą oraz batutą dyrygentów na 
festiwal zaproszonych, ponownie zabrzmiały utwory kompozytora, zupełnie dotychczas nie 
wykonywane. Festiwal miał i ma nadal również inne przesłanie. Jest estradą, na której mogą 
się spotykać twórcy i wykonawcy z Niemiec Czech i Polski i wspólnie prezentować swoja 
wizję wspaniałej muzyki chóralnej i orkiestrowej. Festiwal to również miejsce gdzie 
wykonawcy prezentowali słuchaczom nie tylko dzieła patrona festiwali ale także wspaniałe 
utwory z bogatej literatury chóralnej. Przez 13 lat w kościołach Wambierzyc Krosnowic, 
Radkowa, Broumowa i Kłodzka rozbrzmiewały kompozycje Bacha, Mozarta, Beethovena, 
Schnabla, ale także Blachy, Świdra, Szalonka, Frisiny i wielu innych znanych i nieznanych 
kompozytorów. Wielkim dorobkiem festiwali jest fakt, że utwory Reimanna pozostają
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w repertuarze występujących na festiwalach chórów i orkiestr i są później wielokrotnie 
prezentowane przez te zespoły na koncertach w swoich miejscowościach i środowiskach. 
Nadmienić należy, że za swoją wieloletnią pracę na rzecz festiwali w roku 2007 otrzymałem 
tytuł Honorowego członka Towarzystwa Miłośników Krosnowic a w roku 2014 Honorowego 
Obywatela Gminy Kłodzko.

Podczas dwukrotnego uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu poświęconym 
twórczości Karola Marii Webera, w Pokoju (Bad Carlsrue), w której to miejscowości 
kompozytor często bywał u swojej rodziny, Opolski Chór Kameralny i orkiestra studencka 
„Sinfonietta Opoliensis” wykonała piękną choć rzadko wykonywaną Mszę uroczystą 
„Jubelmesse” tego kompozytora, znanego bardziej z twórczości wokalnej i operowej.

Koncerty organizowane przez Opolski Chór Kameralny, na przykład w ramach cyklicznej 
imprezy opolskiej pn. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, poświecone były wielokrotnie 
prezentacji w kościołach Opola twórczości zapomnianych kompozytorów śląskich Arnolda 
Mendelssohna, Maxa Filke, Bernarda Kothe, Moritza Brossiga a obecnie również 
kompozytorów współczesnych Józefa Świdra, Stanisława Paluszka, Marco Frisiny i innych.
W koncertach wielokrotnie brały udział zaproszone chóry z innych ośrodków.

Od wielu lat organizuję, współorganizuję i prowadzę koncerty w mniejszych 
miejscowościach Śląska i innych regionów doprowadzając do spotkań ludzi z żywą muzyką 
wokalną i wokalno-instrumentalną. W tym zakresie współpracowałem zarówno z muzykami 
Studenckiej Orkiestry „Sinfonietta Opoliensis”, muzykami grającymi w Filharmonii 

Opolskiej a także z kwartetem „Reimann String Quartett” oraz Studencką Orkiestrą 
Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi. Koncerty odbywały się w Nysie, Paczkowie, 
Lisich Kątach, Łowiczu, Pokoju, Dobizeniu Wielkim, Tarnowskich Górach, Raciborzu, 
Głogówku, Wodzisławiu Śląskim, Ząbkowicach Śląskich, Pławniowicach, Brzegu, 
Prószkowie i Czamowąsach.

Koncerty o których wspominam powyżej -  to również szeroko rozumiana działalność 
w zakresie upowszechniania muzyki. Często zdarza się że słuchacze i uczestnicy tych 
koncertów wyrażają ogromną radość i wdzięczność, że mogli uczestniczyć w swojej 
miejscowości w przeżywaniu na żywo pięknej muzyki chóralnej i instrumentalnej w swoich 
świetlicach, domach kultury i kościołach.

Moja działalność w tym obszarze polega również na organizowaniu wielu imprez 
muzycznych ze studentami Uniwersytetu Opolskiego. Z okazji Bożego Narodzenia, Dnia 
Dziecka, rozmaitych świąt Uczelni na rozmaitych koncertach i recitalach występują wraz ze 
mną studenci Instytutu Studiów Edukacyjnych z repertuarem przygotowanym na zajęciach 
zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych z muzyki. Studenci przeze mnie 
przygotowywani i z moim akompaniamentem wielokrotnie występują na różnych imprezach 
i przeglądach zdobywając rozmaite nagrody i wyróżnienia. Studenci Instytutu Studiów 
Edukacyjnych Żaneta Plotnik, Klaudia Budner, Alicja ? z powodzeniem startują 
w programach typu Mam Talent czy The Voice o f Poland i otrzymują wiele słów uznania za 
swój poziom muzyczny i wokalny.

Od wielu lat pracuję w kościołach Opola w charakterze organisty i kantora. Od roku 2005 
prowadzę również chór parafialny przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - 
Groszowicach. Zespół występuje przede wszystkim w czasie mszy i uroczystości parafialnych 
ale bardzo często wyjeżdża do innych miejscowości ze swoimi występami. Chór występował
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z koncertami w Ząbkowicach Śląskich, Raciborzu, Dusznikach, Krosnowicach, 
Wambierzycach, Bardo Śląskim. Chór pod moim kierownictwem nagrał dwie płyty: 
kolędową (2011 r.) oraz z utworami J. Elsnera, J. Haydna, S. Kwiatkowskiego, J. Dahlberga, 
M. Frisiny i G. Verdiego. (2014 r.).

Z Opolskim Chórem Kameralnym i Kwartetem „Reimann String Qartet” nagrałem płytę Pt. 
„Co nam w sercu gra” z utworami W.A. Mozarta, M. Brossiga, E. Morricone, J. Rottera, 
J. Moora, i M. Frisiny. Wraz z Opolskim Chórem Kameralnym i chórem „Cantus” 
z Wambierzyc nagraliśmy „ Hymn do Ziemi Kłodzkiej” i „Hymn do Ziemi Radkowskiej” 
Stanisława Paluszka. Płyta została nagrana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Pełen spis moich osiągnięć i działalności muzycznej w latach 2000 -  2014 przedstawiony 
został szczegółowo w wykazie działalności artystycznej i naukowej. Opisane w niniejszym 
autoreferacie osiągnięcia stanowią pewien subiektywny wybór.

Jednym z niezbędnych do wszczęcia postępowania habilitacyjnego elementów jest 
płyta CD z nagraniami czterech wybranych utworów Ignaza Reimanna. Wykonane one 
zostaty na różnych edycjach Festiwali. Ptyta jest ilustracją muzyczną mojej publikacji, 
poświęconej Ignazowi Reimannowi oraz festiwalom muzycznym jego imienia.

Na płycie nagrane są dwie msze Ignaza Reimanna -  „Festmesse in Es”, 
„Pastoralmesse in G” oraz utwory o mniejszej objętości „Pastorał Tantum Ergo” 
i „Regina Angel o rum” będąca częścią „Litanii Loretańskiej”. Wszystkie utwory zostaty 
nagrane w pięknej akustyce Bazyliki Wambierzyckiej i wydane w roku 2011, nakładem 
Opolskiego Chóru Kameralnego i Uniwersytetu Opolskiego. Wykonawcami byli: 
Opolski Chór Kameralny z solistami Anną Grygiel -  sopran i Waldemarem Wasylikiem
- tenor, Reimann String Quartet w składzie: Justyna Kostka -  I skrzypce, Krzysztof 
Biliński -  II skrzypce, Piotr Parniewski -  altówka i Anna Hryniów-Kościów -  
wiolonczela, Marian Biliński -  dyrygent. Płyta ta jest spełnieniem moich wieloletnich 
starań aby nagrać muzykę tego ważnego dla mnie kompozytora.

Wszystkie umieszczone na płycie utwory można z powodzeniem potraktować jako typowe 
przykłady cech charakterystycznych, które posiada większość utworów liturgicznych Ignaza 
Reimanna. W przypadku jego twórczości możemy z powodzeniem wyróżnić cechy, które 
składają się na specyficzny styl kompozytorski dolnośląskiego twórcy.

Od roku 2002 do roku 2014 czyli w okresie trwania festiwali, Opolski Chór Kameralny, Chór 
z parafii w Groszowicach i połączone chóry z Opola i chóry festiwalowe oraz Studencka 
Orkiestra Kameralna „Sinfonietta Opoliensis” i Reimann String Qartet pod moim 
kierownictwem wykonały następujące utwory Ignaza Reimanna.
2002 -  “Pastoral Messe In C -  dur (Christkindlmesse)”
2003 -  “Pastoral Messe in F -  dur”
2 0 0 4 - „Te Deum”
2005 -  „Ave Maria”, “Pastoral Tantum Ergo”
2 0 0 6 - „Kantata in C”
2007 - „Kurze Festmesse In Es”
2008 -  „Litania Loretańska”
2009 -  “Messe in Es -  dur”
2010 -  “Kurze Festmesse in D”
2011 -  “Pastoral Messe in C -  dur (Christkindlmesse)
2012 -  “Kurze Messe in G”
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2013 -  “Offertorium”, “Gradúale”

Działalność naukowo -  dydaktyczna

Od roku 1983 -  do chwili obecnej jestem pracownikiem dydaktyczno -  naukowym, 
zatrudnionym na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Studiów Edukacyjnych. W ramach 
swoich obowiązków dydaktycznych prowadzę przedmioty: muzyka z metodyką, 
akompaniament fortepianowy, instrumenty szkolne, sztuka w edukacji, metodyka 
prowadzenia zespołów muzycznych, ekspresja muzyczna nauczycieli, podstawy 
dyrygowania, elementy rytmiki dalcrozowskiej, muzykoterapii i pedagogiki zabawy. 
Współpracuję również z Wyższą Szkołą Humanistyczno -  Ekonomiczną w Brzegu gdzie 
prowadzę zajęcia z metodyki muzyki na kierunku Pedagogika. Od początku istnienia 
placówki prowadzę zajęcia z muzyki (metodyka wychowania muzycznego, prowadzenie 
zespołów wokalnych i instrumentalnych, akompaniament fortepianowy i metodykę
E. Dalcroza i C. Orffa w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” 
w Opolu. Placówka ta jest opolska filią Wyższej Skoły Humanistyczno -  Ekonomicznej 
w Brzegu i prowadzi bogatą ofertę studiów podyplomowych dla nauczycieli. Jestem autorem 
większości sylabusów i programów do przedmiotów muzycznych na kierunkach: Muzyka- 
Plastyka, Edukacja Elementarna, Arteterapia i Logopedia. Trzykrotnie prowadziłem 
międzynarodowe warsztaty wokalne i estradowe dJa studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz 
uczelni wyższych Trier (Niemcy) na przemian w Opolu i Trier. Byłem też 
współprowadzącym warsztaty chóralne chórów polskich i niemieckich w Hamm (Niemcy). 
Wielokrotnie byłem zapraszany do jury rozmaitych przeglądów i festiwali muzycznych na 
szczeblach gminnych, miejskich i wojewódzkich.

Aktywnie uczestniczę w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych. Najważniejsze 
z nich po uzyskaniu tytułu doktora to:

Seminaria i sympozja dyrygenckie:

- Lata 2003, 2005, 2007- Akademia Muzyczna Gdańsk Międzynarodowe Sympozja Muzyki 
Chóralnej.
- 2004 XIV -  Częstochowa - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej .Gaudę Mater” - 

seminarium dla dyrygentów.
- 2012 -  Akademia Muzyczna Wrocław -  Międzynarodowe Sympozjum i Warsztaty dla 
organistów - wykład poświecony muzyce i twórczości Ignaza Reimanna.

Konferencje, sympozja naukowe i seminaria:

- 2002 -  Uniwersytet Opolski - konferencja Pt. „Z praktyki kształcenia nauczycieli” -  
publikacja (artykuł)
- 2002 -  Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Terapeutycznych - organizacja, wykład 
i prowadzenie warsztatów.
- 2002 -  Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie -  konferencja Pt. „Pedagogika i informatyka- 

publikacja (artykuł)
- 2006 -  Uniwersytet Opolski -  konferencja „Nauczyciel e Edukacji Przedszkolnej -  
publikacja (artykuł)
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- 2009 -  Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Pt. „Współczesne metody 
terapeutyczne wspierające rozwój dziecka” -  wystąpienie i prowadzenie warsztatów
- 2009 -  MODN Opole -  konferencja - „Śpiewam więc jestem” - publikacja artykuł
- 2011 -  Krosnowice -  Konferencja Pt. Ignaz Reimann śląski poeta dźwięków -  publikacja 

artykuł
- 2011 - Uniwersytet Opolski - Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych -  

prowadzenie warsztatów z muzykoterapii
- 2011 - Niemiecko -  Polski Projekt Warsztatów Chóralnych Hamm 2011 -  prowadzenie 

warsztatów chóralnych dla chórów polskich I niemieckich
- 2012 -  Uniwersytet Opolski -  Uniwersytet Trier - Międzynarodowe Warsztaty 

Pt. „Musikalische Auftritte ais Inspiration zum gegenseitigen Kennenlemen und zur 
Verstnddigung” -  prowadzenie warsztatów
- 2012 -  Akademia Muzyczna we Wrocławiu -  VI Międzynarodowe Sympozjum I warsztaty 

Pt. „Liturgiczna muzyka organowa kompozytorów śląskich repertuar -  wykonawstwo -  
zastosowanie” -  wygłoszenie referatu
- 2014 -  Uniwersytet Opolski i Urząd Miasta Opola -  konferencja Pt. Diagnoza 
i wspomaganie dzieci z minimalnymi deficytami rozwojowymi” - publikacja (artykuł)
- 2014 -  Uniwersytet Opolski -  konferencja pt. „Wychowanie w szkole: od bezradności ku 
możliwościom” -  publikacja (artykuł)

W mojej pracy podejmuję wciąż nowe wyzwania pedagogiczne i artystyczne. Chciałbym aby 
moja działalność z jednej strony polegała nadal na upowszechnianiu muzyki, propagowaniu 
utworów zapomnianych kompozytorów oraz kompozytorów współczesnych naszego regionu. 
Równocześnie planuję następne projekty muzyczne. Jednym z nich jest organizacja 
w Ząbkowicach Śląskich festiwalu muzycznego poświeconego twórczości Aloisa Tauxa
-  kompozytora urodzonego w miejscowości Braszowice (Baumgartem) pod Ząbkowicami. 
Muzyk ten działając w Salzburgu poważnie przyczynił się do propagowania twórczości W. A. 
Mozarta. Wraz z Opolskim Chórem Kameralnym przygotowujemy wydanie nowej płyty na 
której znajdą się utwory rozrywkowe i popularne oraz wokalne wersje znanych utworów 
muzyki poważnej w mojej aranżacji.
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