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1.6. Autoreferat w języku polskim 
 

AUTOREFERAT  

dr Anna Wilczewska 

 

Swoją zawodową pasję związaną z dziedziną chóralistyki realizuję i pogłębiam 

na różnych polach – w pracy dydaktycznej w Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, jako dyrygent Chóru Mieszanego „Cantilena” Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, a także w działaniach 

związanych z artystyczną aktywnością Chóru Kameralnego „441 Hz”, w którym 

eksploruję najbardziej dla mnie fascynujący obszar jakim jest wykonawstwo muzyki 

chóralnej XX i XXI wieku.  

Zanim moje zainteresowania przerodziły się w drogę życiową, przeszłam cykl 

kształcenia muzycznego I i II stopnia w klasie fortepianu. Na każdym z etapów nie bez 

wpływu na wybór ścieżki zawodowej były doświadczenia związane z rozbudzaniem 

zamiłowania do śpiewu. Już w okresie wczesnej edukacji muzycznej, w Państwowej 

Szkole Muzycznej I stopnia w Kościerzynie, w klasie fortepianu Natalii Tachtajewej 

szczególnie ważne było kantylenowe prowadzenie fraz w grze na fortepianie, dlatego 

nierzadko zadaniem jej uczniów było przygotowywanie opracowywanego repertuaru 

również w formie wokalnej. 

Okres kształtowania się mojej osobowości muzycznej w Zespole Szkół 

Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie wypełniały realizacje różnorodnego 

repertuaru wokalno-instrumentalnego w roli członka chóru szkolnego pod dyrekcją Ewy 

Szeredy, m.in.: Chichester Psalms Leonarda Bernsteina, utworów Stanisława Moniuszki, 

msze klasyków wiedeńskich. Możliwość aktywnego uczestniczenia w realizacjach 

teatralnych z muzyką Edwarda Griega w scenicznych realizacjach spektaklu Peer Gynt 

dzięki współpracy z Teatrem Dramatycznym w Koszalinie oraz Orkiestrą Filharmonii 

Koszalińskiej pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, wpłynęły na moje szczególne 

zamiłowanie do teatralizacji wykonań podczas koncertów chóralnych lub wplatania 

elementów choreograficznych w pracy z chórem. 

Kontynuacja nauki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku 

wzbogaciła dotychczasowe doświadczenia wokalne, umożliwiła poznawanie przebogatej 

literatury muzycznej na chór żeński i poszukiwanie wysublimowanych środków wyrazu 

podczas śpiewania repertuaru a cappella pod kierownictwem prof. Waldemara 
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Górskiego. Bezpośrednim impulsem wyboru kierunku studiów w uczelni wyższej 

na specjalności dyrygentura chóralna było uczestnictwo Żeńskiego Chóru „Cantilena”, 

którego byłam chórzystką, w warsztatach i koncercie, podczas których opracowane 

zostały Pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego w kooperacji z Akademią Muzyczną 

w Gdańsku. Zetknięcie się z genialnym dziełem Karola Szymanowskiego zrodziło 

marzenie poprowadzenia w przyszłości tego utworu z zespołem chóralnym w roli 

dyrygenta.  

Intensywna praca podczas studiów w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki  

w Gdańsku w klasie dyrygentury chóralnej prof. Waldemara Górskiego, aktywność 

dyrygencka w roli jego asystenta i akompaniatora w Żeńskim Chórze „Cantilena” OSM 

I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, podjęta zaraz po rozpoczęciu studiów, 

pozwoliły na mój debiut dyrygencki podczas trasy koncertowej w Wiedniu w 2004 roku. 

Stopniowo zdobywane doświadczenia i wiedza pozwoliły mi spełnić swoje marzenie. 

Dzięki dwukrotnemu uczestnictwu – w latach 2006 i 2008 – w Ogólnopolskim Konkursie 

Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu mogłam nie 

tylko zinterpretować wylosowane wówczas Pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego, 

ale również dwukrotnie uczestniczyć w koncercie laureatów, dyrygując utworami 

współczesnych polskich kompozytorów. Na poznańskich konkursach zdobyłam kolejno  

I Wyróżnienie (2006) oraz III Nagrodę i Nagrodę specjalną za najlepszą pracę 

metodyczną z chórem im. Edmunda Maćkowiaka (2008). 

Pozytywny wynik konfrontacji i coraz większa dojrzałość w pracy dyrygenckiej 

zachęciły mnie do stworzenia własnego zespołu, którego misją jest przybliżanie 

twórczości chóralnej obecnie żyjących kompozytorów, przełamywanie stereotypu 

niedostępności i trudności w odbiorze repertuaru muzyki współczesnej, promowanie 

rzadko wykonywanych i mało znanych dzieł chóralnych. Tak w 2006 roku powstała 

nieformalna grupa pasjonatów śpiewu zespołowego – Chór Kameralny „441 Hz” – 

wyznająca niepisaną zasadę, że tworzą ją ludzie z otwartymi umysłami na wszelkie 

niespodzianki zawarte w partyturach chóralnych awangardowych twórców, 

zainteresowani poszerzaniem środków wyrazu zespołu chóralnego o niekonwencjonalne 

efekty wokalne daleko wykraczające poza realizację techniki bel canto oraz gotowi 

wzbogacać koncerty chóralne o dodatkowe efekty sceniczne lub teatralne.  
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Pierwsze sukcesy związane z prawykonaniem przez „441 Hz” kompozycji 

Krzysztofa Zimmermanna Missa sonoris, której nagranie załączono do wydawnictwa 

płytowego z okazji 60-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku czy też zdobyty Złoty 

Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu „Mundus Cantat” w Sopocie w roku 2007, 

mobilizowały mnie do pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności dyrygenckich  

w aspekcie pracy z zespołem aspirującym do profesjonalnych prezentacji artystycznych. 

Uczestniczyłam w kursach mistrzowskich organizowanych przez Polski Chór 

Kameralny. Dzięki zdobytemu dwukrotnie Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za wybitne osiągnięcia mogłam podjąć półroczne studia w ramach 

Programu Socrates-Erasmus w Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse  

w Lyon we Francji.  

Oferta francuskiej uczelni, oprócz zajęć teoretycznych, indywidualnych zajęć  

z dyrygentury czy śpiewu (przedmiotów analogicznych do tych w gdańskiej Akademii 

Muzycznej), zawierała tygodniowe kursy, w których brał udział zawodowy chór 

operowy, profesjonalny chór kameralny lub studencka orkiestra symfoniczna; odbywały 

się również lekcje indywidualne z profesjonalnymi śpiewakami w ramach kształcenia 

umiejętności korepetytora dla wokalistów, praca nad specyfiką dyrygowania recytatywu, 

praca ze studenckim zespołem chóralnym. Półroczny kurs finalizowała prezentacja 

koncertowa w roli dyrygenta. Ponadto wraz z innymi studentami Programu Socrates-

Erasmus zainicjowaliśmy powstanie zespołu kameralnego „Erasmus Ensemble”  

w składzie: skrzypce, obój, klarnet, wiolonczela, flet poprzeczny. Szwedzki kompozytor 

Magnus Bunnskog stworzył kilkunastominutowy utwór zatytułowany Moby Dick, 

inspirowany arcydziełem literatury światowej autorstwa Hermana Melville’a, który 

prawykonaliśmy podczas jednego z koncertów. Nowoczesny język muzyczny, bogata 

harmonia oraz nieszablonowy sposób wydobywania dźwięków z wykorzystanych  

w utworze instrumentów były niezwykle kształcącym doświadczeniem w pracy nad 

współczesnym utworem. Brak podziałów metrycznych i nieograniczona swoboda  

w kształtowaniu czasu trwania poszczególnych współbrzmień czy zaplanowanych 

segmentów i struktur dźwiękowych wymagała ode mnie odmiennej od dotychczasowej 

pracy oraz dużej samodyscypliny i wyobraźni muzycznej podczas wykonania 

koncertowego w roli dyrygenta. Zaufanie współpracujących muzyków i zadowolenie 

kompozytora po prawykonaniu było pozytywnym impulsem i wielką inspiracją  

w dalszym poszukiwaniu repertuaru i krystalizowaniu się moich zainteresowań oraz 
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ukonstytuowaniu się kierunku mojej specjalizacji na gruncie realizacji partytur 

powstających w XX i XXI wieku. 

Chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności w realizacji nieszablonowych technik 

kompozytorskich i wokalnych w muzyce chóralnej zaowocowały wyborem tytułu pracy 

magisterskiej, który opierał się na analizie utworów chóralnych zapisanych za pomocą 

niekonwencjonalnej notacji muzycznej, charakteryzujących się nowatorskim 

brzmieniem. Do pracy magisterskiej dołączyłam nagrania z Koncertu Dyplomowego 

utworu Epitaph for Moonlight Raymonda Murray’a Schafera w wykonaniu Chóru 

Kameralnego „441 Hz”, jako przykład realizacji utworu zanotowanego za pomocą grafiki 

muzycznej. 

Od czasu rozpoczęcia pracy dydaktycznej w Akademii Muzycznej w Gdańsku  

w 2008 roku poszukiwania artystyczne łączę z zainteresowaniami badawczymi nad 

repertuarem muzyki najnowszej. Prowadzony przedmiot „Analiza współczesnych 

partytur” opieram na repertuarze notowanym w sposób niekonwencjonalny, 

wykraczającym poza sposób notacji systemu dur-moll. Kontynuacja badań nad 

repertuarem chóralnym charakteryzującym się nowatorskim językiem muzycznym, 

pogłębianie wiedzy w tym zakresie podparte jest praktyczną realizacją muzyki 

awangardowej z Chórem Kameralnym „441 Hz”. Nagranie zawarte na płycie CD  

z Koncertu „Serioso-Giocoso”, będącego artystyczną częścią mojego przewodu 

doktorskiego, stanowi bogaty materiał zróżnicowanych utworów do analizy, zarówno  

w sferze odczytywania współczesnej partytury przez studentów specjalności 

„dyrygentura chóralna”, jak i właściwego podejścia do problemów wykonawczych, 

jakich można spodziewać się przy realizacji podobnego repertuaru z chórem. 

Możliwe, że otwartość i odwaga w realizacji ambitnych celów, począwszy 

od debiutu dyrygenckiego, założenia własnego zespołu z wysokimi aspiracjami 

repertuarowymi, realizacja partytur z chórem, które nie mają wzorców wykonawczych 

już na etapie studiów magisterskich, a także wybór repertuaru o wysokim stopniu 

trudności podczas koncertu w ramach przewodu doktorskiego, nie byłyby moim udziałem 

bez najważniejszej postaci mającej wpływ na rozwój mojej dyrygenckiej kariery 

zawodowej – profesora klasy dyrygentury, promotora i mentora – prof. Waldemara 

Górskiego. Jego nieustająca wiara w mój talent i siłę charakteru (przewyższająca moje 

własne przekonanie o swoich zdolnościach) pozwalała mi na każdym etapie rozwijać 
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skrzydła i wzlatywać dostatecznie wysoko, żeby osiągać szczyty własnych marzeń 

artystycznych, mobilizowała do podejmowania wysiłku i realizowania zaplanowanych 

celów. Jego bezcenne rady interpretacyjne, twórcze dyskusje i wysokie umiejętności 

motywacyjne nieustannie inspirują mnie do poszukiwania własnej drogi, zarówno  

w realizacji planów artystycznych, jak i w pracy dydaktycznej, wyznaczając zawsze 

wysokie standardy. 

 Coraz bardziej ambitne plany rozwoju Chóru Kameralnego „441 Hz” wymagały 

bardziej sformalizowanych struktur, czego konsekwencją była powołana z mojej 

inicjatywy Fundacja „Nova Arte”. Głównym celem tej organizacji jest wspieranie działań 

„441 Hz” oraz aktywność na rzecz promowania muzyki współczesnej. Od początku 

istnienia aktywnie włączam się w prace fundacji w formie budowania rocznych planów 

programowych, pozyskiwania środków finansowych z budżetów jednostek 

samorządowych, pisząc wnioski na konkursy grantowe.  

Dzięki bardziej profesjonalnym strukturom organizacyjnym i wsparciu 

finansowemu w ramach konkursów grantowych Chór Kameralny „441 Hz” powołał do 

życia cykl koncertów zatytułowany „Gdańska Wiosna Chóralna”, który skierowany jest 

do odbiorców o utrudnionym dostępie do kultury, a także ma na celu promocję twórczości 

gdańskich kompozytorów oraz muzyki w języku kaszubskim. W roku 2018 odbywa się 

już 3. edycja wydarzenia, które rokrocznie poszerza swoją publiczność. Ponadto Chór 

Kameralny „441 Hz” aktywnie włącza się w promocję twórczości pomorskich 

kompozytorów, prawykonując ich dzieła wokalno-instrumentalne, m.in. kantatę De 

profundis Marka Czerniewicza na chór i orkiestrę symfoniczną, kompozycję Droga 

Krzyżowa Artura Guzy na chór, solistów i orkiestrę kameralną, a także kompozycje 

chóralne a cappella prof. Krzysztofa Olczaka, dra hab. Macieja Babnisa, Anny 

Rocławskiej-Musiałczyk, Krzysztofa Zimmermanna.  

 Powołanie organizacji pozarządowej wspierającej Chór Kameralny „441 Hz” 

ułatwiło pozyskiwanie środków finansowych i sprofesjonalizowało działania zespołu, 

dzięki czemu nawiązał międzynarodowe współprace z artystami i zespołami, które 

zaowocowały m.in.:  

• realizacją projektu performatywnego i nagraniem materiału audio-video 

do instalacji zatytułowanej Syreny autorstwa meksykańskiej artystki Tanii 
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Candiani we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 

(2018); 

• polską premierą spektaklu wokalnego na chór i elektronikę I Eat the Sun and 

Drink the Rain Svena Helbiga z Niemiec (2017); 

• międzynarodową wymianą młodzieży z Polski i Niemiec z okazji 40-lecia 

partnerstwa Gdańska i Bremy oraz 25-lecia dobrego sąsiedztwa Polski i Niemiec. 

W ramach projektu odbyły się 4 koncerty, podczas których 

Landesjugendorchester z Bremy wspólnie z Chórem Kameralnym „441 Hz” 

i Chórem Mieszanym „Cantilena” z OSM I i II st. w Gdańsku wykonali Requiem 

d-moll W.A. Mozarta (2016); 

• prawykonaniem utworu Karola Nepelskiego Introduction to somatic singing  

z Neue Vocalsolisten ze Stuttgartu oraz warsztaty dla dyrygentów, kompozytorów 

i wokalistów zatytułowane „Głos w akcji” (2013). 

Zwieńczeniem i pewnym podsumowaniem artystycznej działalności „441 Hz” 

do roku 2013 była wydana płyta „Modern Choral Masterpieces” przez prestiżową firmę 

DUX Recordings Producers, sfinansowaną również ze środków Fundacji „Nova Arte” 

i dzięki zaangażowaniu w pracę nad płytą osób związanych z tą organizacją. Na repertuar 

płyty składają się utwory powstałe w XX i XXI wieku. Utwory polskich twórców tj. 

Panufnik, Koszewski, Jasiński, zostały skonfrontowane z twórcami będącymi 

rozpoznawalni na całym świecie: Stockhausen, Whitacre, Gjeilo, Busto. Rezultat 

brzmieniowy zrealizowanych nagrań we współpracy z Grzegorzem Stecem, istotne 

doświadczenie w pracy podczas sesji nagraniowych, pomogło mi wyciągnąć wnioski, 

które wpłynęły na bardziej efektywną pracę przy kolejnej realizacji sesji nagraniowej. 

Dziełem artystycznym, które stanowi podstawę mojego postępowania 

habilitacyjnego (zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki) jest wydana nakładem Wydawnictwa DUX Recordings Producers płyta CD 

zatytułowana „Song of the North” w wykonaniu Chóru Kameralnego „441 Hz”. 

Zawiera ona głównie utwory inspirowane folklorem krajów północnych. Cytaty 

oryginalnych melodii ludowych i elementy tradycyjnych technik wokalnych oplecione są 

współczesnymi konstrukcjami kompozycyjnymi. Płyta jest wynikiem pogłębiania badań 

nad możliwościami ludzkiego głosu oraz uzyskiwania efektów brzmieniowych w zespole 

nie na bazie repertuaru awangardowego, lecz jest poszukiwaniem pomostu pomiędzy 
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tradycją a nowoczesnością, zwrotem ku naturze, zarówno w sensie imitacji dźwięków 

przyrody, jak i próbą dosięgania istoty natury głosu ludzkiego, czerpaniem u źródła. Jest 

swoistą syntezą wykonawstwa zgodnie z tradycją wybranych technik śpiewu ludowego  

i nowoczesnego podejścia do budowania brzmienia w zespole chóralnym. 

 W odróżnieniu od nagrań z płyty „Modern Choral Masterpieces”, będących 

zbiorem niepowiązanych ze sobą kompozycji pod względem tematyki czy stylu, płyta 

„Song of the North” jest wynikiem potrzeby stworzenia dzieła spójnego pod względem 

materiałowym i brzmieniowym. Wybór monochromatycznego materiału muzycznego 

pozwala na zagłębienie się w jednorodną stylistykę, umożliwia dostrzeżenie nawet 

mikrostrukturalnych niuansów charakterystycznych dla muzyki danego regionu 

czy wybranej estetyki. Wpływa na dojrzalsze budowanie brzmienia chóru, formowanie 

zespołu gotowego do wykonania spójnej wizji artystycznej wypływającej z określonego 

obszaru kulturowego. Konstrukcja płyty jest próbą odnalezienia charakterystycznych 

cech owej muzyki i przybliżenia spuścizny przebogatej i zróżnicowanej w obrębie 

jednego regionu muzyki ludowej, która jest mało znana w Polsce. 

 Dobór repertuaru jest również wyrazem empatii do słuchacza. Zawiera utwory, 

które jeśli nawet cechuje duże zagęszczenie skomplikowanych struktur konstrukcyjnych, 

zarówno w elementach rytmiki czy harmoniki, są przystępne w odbiorze. Płyta jest 

zaproszeniem w podróż, choć pozornie w rejony północne, to w istocie jest inspiracją 

do wniknięcia w głąb siebie, powrotu do źródła. Źródła dźwięków, które samoistnie 

wlewają się w ludzką duszę, mają w sobie magię, uderzają jakąś pierwotną prawdą bijącą  

z rytmów, będących swoistym odbiciem rytuałów ludowych lub urzekają spokojem  

i stanowią odzwierciedlenie piękna natury i pozwalają się współczesnemu człowiekowi 

z nią na nowo zjednać. Zawarte na płycie utwory, jeśli się im pozwoli, samorzutnie 

wypełniają zakamarki ciała, dając ukojenie, lub wyzwalają głęboko ukrytą w człowieku 

energię. Tę właściwość determinują określone cechy wybranego repertuaru – zawarte  

w nich naturalne techniki wokalne, transowa pulsacyjność wynikająca ze źródeł 

rytualnych tradycji, brzmienia imitujące dźwięki natury czy prostota zawartych melodii. 

 Podjęcie się przygotowania i nagrania płyty z repertuarem krajów północnych 

wiązało się z pewnym ryzykiem, gdyż wymagało przyswojenia nowych technik 

wokalnych przez chór, pogłębienia wiedzy o muzycznej kulturze ludowej Skandynawii 

oraz Grenlandii i swobodnego poruszania się w repertuarze bazującym na językach, które 
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nie są powszechnie znane i używane w Polsce. Jednak powzięte cele i działania 

warunkujące dalszy rozwój chóru, poszerzanie umiejętności i spektrum brzmienia, 

stawianie ambitnych celów, przynosiły dotąd pozytywne rezultaty i działały 

mobilizacyjnie. Zgodnie z myślą sławnego reżysera Roberta Bressona „Make visible 

what without you migt perhaps never have been seen” (Stwórz widzialnym to, co bez 

Ciebie mogłoby nigdy nie być zauważone), w realizacji projektów chóralnych, 

nie wyłączając płyty „Song of the North”, staram się wykonywać z chórem to, co bez 

mojego udziału mogłoby nigdy nie zostać usłyszane. Nawet jeśli wymaga to szczególnie 

wysokiego nakładu pracy, ale daje gwarancję na stworzenie oryginalnego programu 

artystycznego, jest warte podjętych wysiłków. 

 Praca nad „Song of the North”, mimo istotnych problemów wykonawczych  

i wymagań poznawczych, nigdy nie wzbudzała odczucia podejmowania wielkiego trudu 

zarówno dla mnie, jak i chórzystów „441 Hz”. Była przygodą dającą możliwość 

zgłębiania obszarów dotąd nam nieznanych. Lekcją pokory, ale też fascynującym 

odkryciem, okazywały się zmagania z własnymi nieumiejętnościami i długimi 

poszukiwaniami dróg do celu, aby uzyskać właściwe brzmienie w pracy nad nowo 

poznawanymi technikami wokalnymi, tj.:  

• Kulning – technika wokalna pozwalająca uzyskać bardzo wysokie tony w żeńskim 

śpiewie, tradycyjnie używana przez kobiety na terenie Skandynawii w celu 

przywołania zwierząt pasterskich lub porozumiewania się na dużych 

odległościach. Śpiew cechują wyjątkowe właściwości akustyczne, może być 

słyszalny z odległości nawet kilku kilometrów. Wykonywany jest za pomocą 

głosu przy zachowaniu wysokiej pozycji krtani, bez używania żadnego tekstu 

słownego, na wysokich samogłoskach, które silnie pobudzają rezonans (I denna 

ljuva sommartid), 

• Joik – tradycyjny śpiew ludu Sami zamieszkującego tereny Laponii, północnej 

części Finlandii. Improwizowane melodie wraz z użyciem szamańskiego bębna 

były ważnym elementem ludowych rytuałów, ich celem było wyrażanie 

tożsamości osoby, miejsca lub zwierzęcia, czy też przynależności do danej grupy 

społecznej. Teksty joików bez wyraźnego początku i końca często składają się  

z wyrwanych sylab, długość fraz oscyluje pomiędzy jednosylabowymi 

onomatopejami aż do epickich poematów (Biegga luohte),  
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• gardłowy śpiew Inuitów, ludów zamieszkujących Grenlandię i północne obszary 

Kanady i Alaski. Wywodzi się z tradycji eskimoskiej, w której istnieje forma gry 

wokalnej dwóch kobiet, które poprzez modulację głosu, stosowanie oddechu 

permanentnego, używania gardłowych, chropowatych dźwięków naprzemiennie 

przeplatanych ze śpiewem uzyskują efekt brzmieniowy będący fenomenem  

w skali światowej. Formę gry wyznacza ścisła imitacja proponowanego tematu 

melodyczno-rytmicznego na bieżąco formowanego przez jednego z członków 

duetu. Gra kończy się kiedy pierwsza z kobiet przerwie zabawę, zwykle przez 

spontaniczny śmiech (Nukapianguaq),  

• śpiew alikwotowy – rodzaj techniki wokalnej, w której śpiewak wykorzystuje 

zjawisko rezonansu oraz formantów, które powstają podczas śpiewania, dzięki 

odpowiedniej pracy aparatu wokalnego. Poszczególne składowe harmoniczne fali 

dźwiękowej wydobywanej przez głos mogą być nagłaśniane poprzez zmianę 

kształtu jamy ustnej, krtani i gardła. Zjawisko to pozwala śpiewakowi 

na wydobycie pozornie więcej niż jednej wysokości dźwięku w tym samym 

czasie, jednak w rzeczywistości jego struny głosowe wytwarzają jeden dźwięk  

o częstotliwości podstawowej (I denna ljuva sommartid), 

• poszerzanie spektrum brzmienia zespołu o etniczny koloryt – świadomie 

kierowana zmiana barwy głosu poprzez odpowiednie formowanie rezonansu  

i uzyskiwanie bardziej surowego brzmienia, nieco zbliżonego do białego głosu 

(Biegga luohte, Trilo, Nukapianguaq, Trolldans, Pseudo-Yoik),  

• imitacje dźwięków natury (Trilo, I denna ljuva sommartid, Biegga luohte). 

 Archaiczne sposoby śpiewu zostały wplecione w kompozycje, które 

charakteryzują się również współczesnym kolorytem brzmienia, dzięki zastosowanym 

technikom kompozytorskim powszechnie wykorzystywanym w XX i XXI wieku. 

Zawarte na płycie kompozycje wymagały także realizacji fragmentów aleatorycznych 

(Trilo, I denna ljuva sommartid) oraz improwizacji wokalnych (Biegga luohte, Trilo, 

I denna ljuva sommartid). Duże zagęszczenie harmoniczne oraz wysublimowana praca 

nad ogromnym zróżnicowaniem dynamicznym w Four Songs of Love wymaga 

od zespołu dużego kunsztu i dobrej techniki wokalnej, pozwalającej na wydobycie 

najsubtelniejszych niuansów brzmieniowych w finezyjnych konstrukcjach dzieła Svena 

Davida Sandströma. Z kolei utwory El Hambo i Biegga luohte zawierają również bardzo 

skomplikowane struktury metro-rytmiczne. Ze względu na to, iż motoryka stanowi istotę 
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tych kompozycji, precyzja wykonania pod względem przepływu czasu i zmiennej 

pulsacyjności warunkuje jakość wykonania. Nie zabrakło również fragmentów 

politonalnych (El Hambo) lub partii nakładanych asynchronicznie, niezależnych zarówno 

pod względem tonalnym, pulsacyjnym czy harmonicznym (Nukapianguaq). Wybrane 

kompozycje cechuje również swoboda rytmiki, która zdeterminowana jest rytmem 

zawartego w utworze tekstu słownego i języka (Krist stod op af Døde), nie zawiera 

sugestii metrycznych ani kresek taktowych, co wzmaga przekaz treści słownej, jeśli jest 

wykonana zgodnie z prozodią. 

 Odkrywanie własnych ograniczeń, a także szerokich możliwości brzmień jakie 

można uzyskać za pomocą aparatu wokalnego w pracy nad tradycyjnymi technikami oraz 

współczesnymi środkami wyrazu, było doświadczeniem pouczającym, lecz 

przysparzającym też wiele radości i dającym olbrzymią satysfakcję. Wymagało ode mnie 

twórczego podejścia w metodyce pracy z chórem i pogłębiania własnej wrażliwości  

i świadomej analizy pracy aparatu wokalnego w celu uaktywniania określonych partii 

rezonansu, właściwego położenia krtani czy wzbudzania słyszalnych brzmień 

alikwotowych. Każdy eksperyment wokalny nie mógł jednak wykraczać poza 

higieniczne traktowanie aparatu wokalnego każdego chórzysty. Nadmierne zmęczenie 

wokalne śpiewaka było sygnałem wymuszającym zmianę techniki śpiewu i dalsze 

poszukiwania właściwego wydobycia pożądanej barwy dźwięku. Kontrola i świadomość 

odpowiedzialności mojej roli jako dyrygenta, żeby nie pozwolić śpiewakom przekroczyć 

granicy prawidłowego sposobu śpiewania i nie zniszczyć delikatnego instrumentu jakim 

są głosy moich chórzystów, była istotnym elementem w pracy nad wybranym 

repertuarem.  

 Efektem wielomiesięcznej pracy przygotowawczej, poszukiwań repertuaru, 

pogłębiania wiedzy na temat kultury ludów północy, a potem pracy z chórem nad 

wybranymi utworami jest płyta zawierająca 11 utworów, na której skonfrontowałam 

ze sobą dwa kontrastujące ze sobą rodzaje brzmienia zespołu i dwa odrębne obrazy 

muzyczne Północy. W pierwszej części dominują delikatne i pastelowe brzmienia, 

kantylenowe prowadzenie tęsknych melodii na tle harmonicznych współbrzmień, 

nierzadko zawierających elementy imitujące dźwięki natury. Finezyjne i subtelne efekty 

harmoniczne ukazujące stopliwość brzmieniową rozpościerają przed słuchaczem 

spokojną aurę, owitą mglistymi obrazami wyłaniającymi się znad szerokiego horyzontu. 

Kojące dźwięki przerywa nagle wyrywający się improwizowany śpiew w technice 
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Kulning w utworze I denna ljuva sommartid Bengta Olléna i jest zapowiedzią drugiej 

części płyty. Tutaj z kolei charakterystyczna dzikość brzmienia wyłamuje się poza 

szablon estetyczny znany odbiorcom muzyki chóralnej. Świadomie nieuformowane 

wokalnie dźwięki, surowe i prymitywne, inspirowane stylem ludowego języka mają 

wprowadzić słuchacza w atmosferę obrzędów i rytuałów (Biegga luohte, Nukapianguaq), 

a płynnie przejść do utworów o bardziej żartobliwym charakterze (Trolldans) oraz 

kompozycji, które pokazują kulturę ludów północy z przymrużeniem oka i elementami 

groteski (Pseudo-Yoik, El Hambo). Kompozycja wieńcząca płytę, sentymentalne i tęskne 

I-i-o-hi-ho na sopran solo i chór, będące artystycznym opracowaniem pieśni pasterskiej 

z miejscowości Äppelbo w Szwecji, stanowi klamrę, powrót do początkowego charakteru 

płyty i rodzaj bisu dla prezentowanego wcześniej programu. 

 Praca z Chórem Kameralnym „441 Hz” nad przygotowaniem repertuaru 

zawartego na płycie wymagała otwierania umysłu i pozbywania się blokad i napięć, 

poszukiwania brzmień zgodnie z naturą głosu, uwalniania i rozbudzania naturalnej emisji 

głosu, pozbywania się nabytych na drodze klasycznego kształcenia nawyków 

brzmieniowych i przyzwyczajeń w pracy aparatem wokalnym. Jednak bazując 

na dotychczasowych doświadczeniach w poszukiwaniu najróżniejszych sposobów 

wydobywania dźwięków za pomocą aparatu głosowego stwierdziłam, że klasyczna 

technika śpiewu jest niezbędna lub w znacznym stopniu ułatwia wykonywanie 

dodatkowych efektów wokalnych. Ale poszerzanie spektrum brzmienia chóru o nowe 

efekty wokalne również wpływa pozytywnie na rozwój klasycznej techniki śpiewu, 

ponieważ pozwala na bardziej świadome działania pobudzające rezonans w określonych 

partiach ciała, niektóre sposoby wydobycia określnych dźwięków wręcz wymuszają 

prawidłowe podparcie oddechowe i wzbudzają pracę mięśni tłoczni brzusznej, wpływają 

na naturalne pobudzanie artykulatorów mowy w sferach dotąd mało poznanych, 

wzbudzają pracę mięśni dotychczas rzadko używanych podczas fonacji. 

Eksperymentowanie z własnym głosem jest przyczyną głębszej analizy pracy własnego 

ciała i pozwala wyciągać wnioski na podstawie uzyskanego rezultatu brzmieniowego. 

Niekiedy próba wydobycia określonych efektów brzmieniowych ułatwia zlokalizowanie 

u chórzysty niedomagań technicznych rzutujących negatywnie również podczas śpiewu 

techniką bel canto i ułatwia pozbycie się napięć, które zostały utrwalone podczas 

niewłaściwej pracy w śpiewie klasycznym. Ten pozytywny rezultat podczas budowania 

otwartości w uzyskiwaniu różnorodnych brzmień w chórze jest nie do przecenienia. 
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Indywidualny chórzysta świadomie modeluje pracę własnego aparatu wokalnego, uczy 

się odpowiednio reagować na komunikaty i sugestie dyrygenta, analizuje nie tylko 

osobiste odczucia pracy ciała, ale może skonfrontować uzyskane rezultaty z pozostałymi 

członami chóru. 

 Dla Chóru Kameralnego „441 Hz” nie były to doświadczenia szczególnie nowe, 

ze względu na kroczenie konsekwentnie obraną ścieżką i systematyczne realizacje 

repertuaru zawierającego niekonwencjonalne elementy i różne sposoby wydobywania 

dźwięków i rodzajów śpiewu. Jednak problematyka wykonywania tradycyjnych technik 

ludowych z odrębnego obszaru kulturowego wymagała nowego, świeżego podejścia 

do pracy z zespołem, była swoistym wyzwaniem, ale również ciążyła na nas duża 

odpowiedzialność. Mam świadomość różnic w podejściu słuchaczy do odbioru 

koncertów zbudowanych z repertuaru klasycznego, osadzonego w kanonie wykonawstwa 

i często pojawiającego się w programach koncertowych, a tego, który jest nieznany, 

współczesny, do którego słuchacz jest mniej przyzwyczajony. Jeśli repertuar klasyczny 

zostanie zaprezentowany na niskim poziomie, publiczność automatycznie zrzuci winę na 

niedostatki techniczne czy muzyczne wykonawcy. Jednak jeśli publiczna prezentacja 

utworu współczesnego jest na niskim poziomie, nawet jeśli ewidentne bywają niedostatki 

przygotowania wykonawcy i jego niskie zrozumienie idei twórcy to publiczność wyda 

osąd, zwykle bez większej refleksji i wątpliwości, że winę ponosi twórca, który stworzył 

niedobrą kompozycję. Jednak kompozytor może nie być jedynym pokrzywdzonym, ale 

może nastąpić po raz kolejny stygmatyzacja muzyki współczesnej, która zostanie 

zamknięta w getcie z emblematem w głowach odbiorców informującym  

o nieatrakcyjności muzyki najnowszej, nastąpi wkleszczenie wartościowego dzieła  

w stereotyp myślenia o nieprzystępności nowoczesnych kompozycji współczesnych 

twórców. Poważnych konsekwencji takiego stanu nietrudno się domyśleć, mobilizują 

mnie i motywują do jak najbardziej rzetelnego i perfekcyjnego przygotowania chóru 

do wykonania koncertowego i realizacji nagrań. 

 Niewątpliwie współczesne dzieła też przejdą przez sito i tylko niektóre przetrwają 

próbę czasu, w naturalny sposób wyłonią się bardziej charakterystyczne czy najbardziej 

uniwersalne kompozycje, a inne będą stanowić jedynie tło. Jednak podstawową zasadą, 

która powinna przyświecać wykonawcy muzyki współczesnej, jest zaufanie do twórcy, 

do zawartych w partyturze idei, pomysłów kompozycyjnych i wizji artystycznej, której 

odkrycie jest zadaniem wykonawcy. Odnalezienie treści i sensu w zapisie muzyki  
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w partyturze, będącej wciąż środkiem ograniczonym w komunikacji pomiędzy twórcą  

a odtwórcą w wielu aspektach. Te poszukiwania i próby rozumienia zawartych  

w utworach pomysłów kompozytorów, przefiltrowanych przez pryzmat mojej 

osobowości i dotychczasowych doświadczeń, daje mi odwagę do wplatania własnych 

pomysłów brzmieniowych w procesie interpretacji. Jednak zawsze z szacunkiem 

do zawartych w partyturze wskazówek, ale z pewną dozą kreatywnego podejścia  

w odczytywaniu znaku graficznego i intencji kompozytora co do realizacji dźwiękowej.  

Szczególnym rodzajem komplementu oraz dowodem na interesujące  

i wartościowe interpretacje współczesnych partytur jest entuzjastyczna reakcja 

kompozytorów, których utwory wykonuje i nagrywa Chór Kameralny „441 Hz”. Taką 

jest korespondencja Michaela Edwarda Edgertona po upublicznieniu jego utworu Yellow 

Room nagranego na płytę „Modern Choral Masterpieces” wydaną przez DUX w roku 

2013. Moje świadome poszerzanie i rozwijanie pomysłów brzmieniowych zawartych  

w partyturze w celu uatrakcyjnienia wykonań publicznych utworu Yellow Room, poprzez 

wplatanie ruchu scenicznego, wzbogacenia o udźwięcznianie niektórych efektów 

wokalnych, nie tylko spotkało się z aprobatą twórcy, ale także uaktualnieniem partytury 

i poszerzeniem jej o alternatywną wersję wykonania jego utworu na wzór interpretacji 

Chóru Kameralnego „441 Hz”. Harmonijna współpraca i wzajemna inspiracja na styku 

twórcy i wykonawcy jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących form artystycznej 

działalności dyrygenckiej. 

Podobną opinię wyraził Stephen Hatfield po wysłuchania swojego utworu 

Nukapianguaq z płyty „Song of the North”: 

Jestem pod wrażeniem! Cieszę się, że wnieśliście własne pomysły do partytury. Byłem 

bardzo zadowolony, mogąc posłuchać świeżego podejścia do utworu. Przekonanie, 

z jakim chór wykonywał utwór, było uderzające. Słuchając ich głosów, poczułem się, 

jakbym był w zupełnie innym, odległym miejscu. Poczucie inkantacji było bardzo silne 

i to jest coś, czego wiele chórów północnoamerykańskich nie jest w stanie zrozumieć, 

ponieważ są one zbyt ograniczone kulturowo. Podczas śpiewania tego utworu musi być 

magia, pochodząca ze środka. Wasz chór miał tę wewnętrzną magię, a wasi soliści byli 

czarodziejami.1 

                                                             

1
 I am impressed! I am pleased that you brought your own ideas to the score. I loved hearing the fresh thoughts. The 

conviction of the choir was striking. Listening to their voices I felt pulled into a different and faraway place. The 

sense of incantation was very strong, and this is something that many North American choirs are too "white bread 
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Pozytywne recenzje w prasie branżowej pozwalają mi sądzić, że podjęte wysiłki 

przynoszą satysfakcjonujący rezultat, a jakość realizacji spotyka się z aprobatą. Nagrania 

z płyty „Song of the North” doczekały się wyrazów uznania nie tylko w Polsce, 

ale co najważniejsze dla mnie, również przez osobę, która z kultury skandynawskiej się 

wywodzi i muzykę tego regionu zna doskonale – Görana Forslinga, którego recenzja 

ukazała się na portalu Music Web International, gdzie „Song of the North” była płytą 

miesiąca: 

To jedna z najbardziej porywających płyt chóralnych, z którymi miałem do czynienia! 

Utwory zawarte na płycie, oparte głównie na muzyce ludowej i innych tradycyjnych 

źródłach, ale ubrane w nowoczesny strój i czasami w nieokrzesane, surowe brzmienia, są 

trudne, interesujące, często sprawiające wielką radość i przez cały czas inspirujące. 

Jestem pod wielkim wrażeniem śpiewaków, którzy muszą produkować najdziwniejsze 

dźwięki, wykonywać skomplikowane figury rytmiczne, a także śpiewać w różnych 

językach, daleko odbiegających od ich języka ojczystego (...) 2  

Oto fragmenty recenzji polskich portali: 

Szata graficzna albumu prowokuje, by w nagraniach odnaleźć tajemniczą stylistykę 

muzycznej Skandynawii oraz brzmienie zlokalizowane wokół pomysłów Manfreda 

Eichera i jego słynnej ECM Records. I tak z pewnością, gdy słucha się polskiego Chóru 

Kameralnego „441 Hz” i albumu „Song of the North”. Przepiękna, dopracowana  

i brzmieniowo unikalna płyta.(…) Dionizy Piątkowski – Era Jazzu 

(…) Duchowość pieśni, ich specyfika i nastrój, wywołują podczas słuchania ogrom 

emocji. Zarówno wesołe i rytmiczne tematy, jak i te przepełnione tęsknotą i patosem, 

emanują prawdziwą magią i czarem. „Song of the North” to fascynująca podróż w czasie 

i przestrzeni, a zarazem kolejny dowód na wyjątkowość, nie mającego w swej kategorii 

równych Chóru Kameralnego „441 Hz”. Brawo! Józef Ratajczak – LongPlay 

 Muzyka zawarta na płycie „Song of the North” dzięki spójności materiału 

brzmieniowego, bazująca na muzyce źródłowej krajów północnych, zainspirowała mnie 

do realizacji koncertu promującego wydawnictwo w formie spektaklu wokalnego, który 

                                                             

and mayonnaise" to understand. There has to be a sense of magic when you sing this piece, and the magic has to 

come from within. Your choir had the inner magic. Your soloists were sorcerors. 
2
 This is one of the most riveting choral discs I’ve ever come across! Based mainly on folk music and other traditional 

sources but dressed in modern outfit and with sometimes disrespectful accessories, the music is challenging, 

entertaining, often great fun and all the tim inspirational. I am deeply impressed by the singers, who are required to 

produce the strangest sounds, negotiate complicated rhythmic patterns and also sing in various languages, that are 

far from akin to their mother-tongue (…) 
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odbył się 25 listopada 2017 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku. Dramaturgia kolejno 

po sobie następujących kompozycji została uwydatniona przez ruch sceniczny i układy 

choreograficzne autorstwa Beaty Oryl, wizualne efekty wzmagały specjalnie 

zaprojektowane stroje wykonane przez Materya Costumes – Monikę Górską oraz zostały 

wzbogacone grą świateł. Według opinii odbiorców była to atrakcyjna forma prezentacji 

wykonywanego programu muzycznego.  

 Sposób pracy nad przygotowaniem interpretacji utworów muzyki współczesnej 

nie musi różnić się bardzo od form pracy nad repertuarem klasycznym, nawet przy dużej 

otwartości na poszukiwania rezultatów brzmieniowych i kreatywnego podejścia 

do partytury. Dowodem na to mogą być różniące się między sobą interpretacje dzieł 

dawnych epok wykonywanych przez znakomite zespoły i uznanych artystów, a przecież 

opierają się na identycznym zapisie w partyturach. Natomiast podejmowanie się 

wykonawstwa muzyki współczesnej wymaga również dobrej znajomości zdobyczy 

muzycznych poprzednich epok. Dlatego z prowadzonymi chórami, nie wyłączając 

„441 Hz”, realizuję repertuar bardziej zróżnicowany, jednak niezmiennie głównym 

nurtem mojej działalności jest wykonawstwo najnowszej muzyki chóralnej i badania nad 

repertuarem twórców XX i XXI wieku. 

 Otwartość w pracy nad interpretacją muzyki różnych okresów historycznych  

i stylów rozbudzam u studentów na lekcjach dyrygentury chóralnej, czytania partytur, 

zespołu wokalnego do praktyk studenckich, które prowadzę w Akademii Muzycznej  

w Gdańsku. Jednak każdy pomysł, myśl i podjęta decyzja studenta co do sposobu 

interpretacji, czy to za pomocą gestu dyrygenckiego lub realizacji na fortepianie 

partytury, musi zostać poprzedzona rzetelnym i dogłębnym przygotowaniem i podparta 

wiedzą o epoce, stylu i charakterystyce twórczości danego kompozytora. Zachęcam 

do poszukiwania własnych ścieżek rozwoju i oryginalnych pomysłów interpretacyjnych. 

Unikam wykształcenia umiejętności kopiowania przez studentów zarówno własnych 

sposobów pracy, jak i techniki dyrygenckiej wybitnych osobowości w celu uzyskania 

drugorzędnej kopii postaci czy sposobu interpretacji, na której mógłby wzorować się 

student. Staram się dbać o autonomiczny rozwój najlepszych cech drzemiących  

w osobowości każdego studenta. Efektem moich metod pracy są osiągnięcia studenta  

z mojej klasy dyrygentury – Filipa Cieszyńskiego, który zakwalifikował się do 2. etapu 

Ogólnopolskiego Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. S. Kulczyńskiego w Poznaniu, 

zdobywa nagrody na festiwalach z założonym przez siebie chórem, a także w swoim 
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dorobku posiada I Nagrodę zdobytą na V Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim 

na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim. 

Świadoma niedostatków w przybliżaniu problematyki muzyki współczesnej 

na wszystkich etapach kształcenia muzycznego, poza działalnością dydaktyczną 

wynikającą z planu studiów, z mojej inicjatywy zostały zorganizowane w 2013 roku 

warsztaty dyrygenckie i kursy mistrzowskie dla studentów dyrygentury chóralnej 

prowadzone przez Barta Bouckaerta z Konserwatorium Królewskiego w Brukseli, a także 

warsztaty „Głos w akcji” dla kompozytorów, wokalistów i dyrygentów prowadzone przez 

członków znakomitego zespołu Neue Vocalsolisten ze Stuttgartu. Aktywny udział w obu 

wydarzeniach brał przygotowany przeze mnie Chór Kameralny „441 Hz”. Konfrontacja 

wiedzy i umiejętności ze specjalistami w dziedzinie wykonawstwa muzyki współczesnej 

pozwoliła na jeszcze dojrzalsze postrzeganie problematyki tego repertuaru, a także 

popularyzację współczesnej literatury wokalnej wśród studentów. Z kolei warsztaty  

z improwizacji wielogłosowych Circlesong, rozwoju niezwykle cennej umiejętności  

w pracy z chórem poprowadził prof. Marcin Wawruk z Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego. 

Również bezpośrednią styczność i możliwość realizacji współczesnych partytur 

mają studenci, którzy są członkami Chóru Kameralnego „441 Hz”. W czasie 12-letniej 

działalności chór ten zrealizował 17 koncertów dyplomowych studentów specjalności 

Dyrygentura chóralna. Dyrygenci realizujący z tym zespołem artystyczną część dyplomu 

magisterskiego mają możliwość realizacji repertuaru muzyki współczesnej, nierzadko  

o wysokim stopniu trudności, niekiedy notowanej niekonwencjonalnie. Stanowi to ważny 

element wykształcenia specjalistycznego, przygotowuje do pracy z chórem na poziomie 

półprofesjonalnym. Wpływa na rozwój umiejętności dyrygenckich, uwrażliwia 

na słyszenie współbrzmień dysonujących w dużym zagęszczeniu harmonicznym, 

umożliwia praktyczną realizację partytur skomplikowanych rytmicznie o złożonych 

strukturach metrycznych, umożliwia realizację partytur, których nie sposób 

przygotowywać z udziałem pianistów akompaniatorów ze względu 

na niekonwencjonalne efekty dźwiękowe zawarte w partyturach.  

Poszerzanie oferty edukacyjnej w ramach działań w gdańskiej Akademii 

Muzycznej realizowane jest także przez Koło Artystyczno-Naukowe Instytutu 

Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej „Synergia”, którego jestem opiekunem. 
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We współpracy ze studentami i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zainicjowany został 

cykl spotkań z ekspertami z dziedziny chóralistyki zatytułowany „Spotkanie z Mistrzem”, 

zorganizowane zostały warsztaty metodyczne związane z pracą z chórem dziecięcym,  

a także koncerty „Dyrygenckie Debiuty”, podczas których w rolę dyrygentów wcielają 

się studenci specjalności Dyrygentura chóralna, prezentując podczas koncertu 

przygotowane przez siebie utwory. 

Z kolei w pracy z Chórem Mieszanym „Cantilena” z OSM w Gdańsku, w którym 

studenci także realizują praktyki dyrygenckie pod moim kierunkiem, przyświecają nieco 

inne cele i metody pracy, ze względu na delikatną tkankę głosu będącego w trakcie 

mutacji. Głównym założeniem jest również rozbudzanie zamiłowania do śpiewu, 

poszerzanie kompetencji społecznych, umiejętności współpracy w grupie, rozwój 

osobowości chórzystów, jak i kwalifikacji muzycznych w aspekcie poznawania stylów, 

rozwijania techniki wokalnej, umiejętności czytania nut głosem itp. Założone cele 

realizuję poprzez dobór atrakcyjnego dla młodzieży repertuaru, spełniającego 

jednocześnie wymogi programowe szkoły muzycznej. Także równie ważne 

są organizowane wydarzenia artystyczne, m.in. Koncert w kooperacji z Orkiestrą 

Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Chórem Kameralnym „441 Hz” pod 

dyrekcją George’a Tchitchinadze. Współpraca młodzieży z zespołem o większym 

doświadczeniu i profesjonalną orkiestrą przyśpiesza rozwój wokalny członków 

młodzieżowego chóru, w sprzyjającym otoczeniu brzmieniowym łatwiej przełamywać 

bariery i dążyć do doskonałości w pracy nad techniką wokalną i osiągać kolejne etapy 

zaawansowania, pozwala również młodzieży przygotować się do przyszłej pracy 

zawodowej i uczestniczyć w profesjonalnie zorganizowanych wydarzeniach 

koncertowych. Uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach daje możliwość 

konfrontacji własnych osiągnięć i motywuje do zwiększenia wysiłku podczas pracy 

przygotowawczej nad programem artystycznym.  

Moją pracę dydaktyczną opieram nie tylko na doświadczeniach związanych  

z działalnością artystyczną „441 Hz”, lecz również na bazie wcześniejszych aktywności 

dyrygenckich z chórami o zupełnie innym profilu działania. Nieobce są mi metody pracy 

zespołem akademickim złożonym ze studentów na kierunku Instrumentalistyka  

w Akademii Muzycznej w Gdańsku, chórem dziecięcym „Canzonetta” 

z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 

Sopockim Chórem Kameralnym „Continuo” zrzeszającym śpiewaków reprezentujących 
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różne zawody w wieku średnim, z parafialnym chórem „Lira” skupiającym w swoich 

szeregach bardziej liczną grupę seniorów, których głównym celem było uczestnictwo 

w oprawie muzycznej liturgii Kościoła. Współpraca z każdym z wymienionych wyżej 

chórów wymagała odmiennego podejścia i opracowywania autorskich metod pracy 

w zależności od potrzeb i poziomu zaawansowania danego zespołu. Były to niezwykle 

kształcące doświadczenia, które zdobywałam na początku swojej drogi zawodowej. 

Pozwoliły mi nie tylko na rozwój własnego warsztatu dyrygenckiego, ale także 

na wykrystalizowanie się moich zainteresowań. 

Moją dotychczasową pracę doceniano, przyznając indywidualne nagrody  

i wyróżnienia, m.in.: medal honorowy „Zasłużony dla kultury polskiej”, Sopocką Muzę 

dla Młodych twórców, trzykrotnie przyznaną nagrodę Dyrektora Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, dwukrotnie otrzymaną nagrodę z rąk Rektora 

Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz indywidualne nagrody dla najlepszego dyrygenta 

festiwali, w których brałam udział. Wysoki poziom realizowanych przeze mnie 

przedsięwzięć ukazują nagrody zdobyte wraz z chórami które prowadzę, m.in.:  

• Grand Prix, Złoty Dyplom, Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu 

współczesnego kompozytora dla Chóru Kameralnego „441 Hz” na 

3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie (2017), 

• Złoty Dyplom, zwycięstwo w kategorii wielkich chórów mieszanych, Nagroda 

Specjalna za wysoki poziom artystyczny osiągnięty z Chórem Mieszanym 

„Cantilena” z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego  

w Gdańsku na 27. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej  

i Bożonarodzeniowej im. Petra Ebena w Pradze (2017), 

• Grand Prix, Złoty Dyplom, I Nagroda w kategorii muzyki świeckiej dla Chóru 

Kameralnego „441 Hz” na 12. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 

„Mundus Cantat” w Sopocie (2016), 

• Złoty Dyplom i zwycięstwo w kategorii „Contemporary music”, Złoty Dyplom  

i zwycięstwo w kategorii „Chamber choirs 9-24 singers” wraz z Chórem 

Kameralnym „441 Hz” na 9. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Slovakia 

Cantat” w Bratysławie (2016), 

• Grand Prix, Złoty Dyplom, Nagroda za najlepsze wykonanie kompozycji 

współczesnej, Nagroda Specjalna za najlepszą technikę wokalną, Nagroda dla 
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najlepszego dyrygenta festiwalu, zdobyte wraz z Chórem Kameralnym „441 Hz”, 

na 13. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego 

w Barczewie (2014). 

W związku z moją rozległą działalnością z różnymi zespołami chóralnymi, 

doświadczeniem w pracy dydaktycznej oraz wysokimi rezultatami w pracy artystycznej 

zostaję zapraszana do udziału w pracach jury na przeglądach chórów i festiwalach. 

Od stycznia 2018 roku pełnię również funkcję kuratora regionu pomorskiego Programu 

Ministerialnego „Śpiewająca Polska” w ramach działań Akademii Chóralnej 

Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Funkcja ta związana jest z misją budowania 

nowych chórów dziecięcych i młodzieżowych dzięki wsparciu merytorycznemu  

i finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cel powoływania 

nowych chórów i animowania działań na rzecz popularyzacji zespołowego muzykowania 

jest szczególnie ważny przy niedostatkach wykształcenia muzycznego w polskim 

społeczeństwie ze względu na zbyt niewielką liczbę godzin muzyki w publicznym 

szkolnictwie na poziomie podstawowym i średnim. Umożliwienie stykania się z pięknem 

muzyki, aktywnego uczestnictwa w kulturze nie powinno być przywilejem, lecz możliwie 

łatwo dostępną formą spędzania czasu oraz rozwoju intelektualnego i osobowościowego 

młodzieży szkolnej. Próbą uzupełnienia oferty edukacyjnej są działania w ramach 

programu „Śpiewająca Polska”, żeby wzbudzać potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

wykształcać przyszłych odbiorców muzyki i przede wszystkim rozwijać harmonijnie 

społeczeństwo gotowe do odczuwania piękna i wrażliwego na sztukę. Taką misję 

prowadzi większość dyrygentów chóralnych osadzonych w pracy w amatorskim ruchu 

muzycznym, jest ona również moim udziałem i sensem mojej pracy zawodowej. 

Płyta „Song of the North” wyznacza pewną ścieżkę, jest początkiem drogi 

do wykonywania przez „441 Hz” arcydzieł chóralnych inspirowanych folklorem 

z różnych stron świata. Wydane płyty CD, dostępne i sprzedawane na popularnych 

kanałach dystrybucji na całym świecie, zrealizowane nagrania video z koncertów 

upublicznione w internecie, a także ciekawa oferta koncertowa „441 Hz” zaowocowała 

coraz częstszymi zaproszeniami na festiwale. W najbliższych planach zespołu jest wyjazd 

w lipcu 2018 na Międzynarodowy Festiwal do Llangollen (Walia), gdzie Chór Kameralny 

„441 Hz” będzie promował polską kulturę i walczył o nagrodę im. Luciano Pavarottiego  

i prestiżowy tytuł „Choir of the World”, miano jednego z najlepszych chórów na świecie. 

Już kwalifikacja na powyższy festiwal jest dużym wyróżnieniem, podobnie jak 



29 

 

zaproszenie na festiwal do Hiszpanii na 51. Tolosa Choir Contest, który odbędzie się  

w 2019 roku. Doceniając poziom wykonawczy zespołu, organizatorzy zapewniają nam 

pokrycie wszelkich kosztów związanych z udziałem chóru w festiwalu. Tak duże 

wyróżnienie w postaci zaproszenia do udziału w festiwalu tworzącego koronę 

europejskich konkursów chóralnych, na które składają się festiwale w: Arezzo, 

Mariborze, Debrecen, Tours, Varnie i właśnie w Tolosa, daje szansę Chórowi 

Kameralnemu „441 Hz” na znalezienia się w gronie najlepszych chórów europejskich. 

Uczestnicy ww. festiwali mogą brać udział w konkursie European Grand Prix for choral 

singing. Międzynarodowe aktywności, nawiązanie cennych kontaktów oraz konfrontacja 

własnych osiągnięć z innymi zespołami i możliwość obcowania z dyrygentami z całego 

świata, a także obserwowanie organizacji najlepszych festiwali wpływać będzie na mój 

dalszy rozwój i zwiększy kompetencje również w pracy dydaktycznej, organizacyjnej, 

jak i popularyzatorskiej. 

 


