
1.6. Autoreferat w języku polskim

Autoreferat
dr Michał Kozorys

Wykształcenie
2000 - 2005      Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,
                        Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

                     Kierunek wychowanie muzyczne oraz specjalność dyrygentura chóralna
       w klasie prof. Marcina Tomczaka – dyplom z wyróżnieniem

1988 - 2000      Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie
                        Instrument główny: skrzypce
1995 - 1999      I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Chełmie

Kwalifikacje
2015 stopień nauczyciela dyplomowanego
2012 dyplom doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

Wydział  Dyrygentury  Chóralnej,  Muzyki  Kościelnej,  Edukacji  Artystycznej,
Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku, tytuł rozprawy doktorskiej:
"Danziger  Passion"  Georga  Philippa  Telemanna  –  przykład  śpiewów  pasyjnych  kościoła  
protestanckiego w Gdańsku w XVIII w. - promotor prof. AM Marcin Tomczak

2005 dyplom magistra sztuki w zakresie wychowania muzycznego oraz dyrygentury chóralnej
2000 dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia nadający  tytuł zawodowy muzyk,

specjalność instrumentalistyka w zakresie gry na skrzypcach

Przebieg pracy zawodowej
2012 – nadal adiunkt, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,

Wydział  Dyrygentury  Chóralnej,  Muzyki  Kościelnej,  Edukacji  Artystycznej,
Rytmiki i Jazzu
Przedmioty:  dyrygentura/dyrygowanie,  czytanie  partytur,  chór  mieszany,
zespół instrumentalny dla praktyk studenckich
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2005 – 2012 asystent (w latach 2005-2007 zatrudnienie w ramach umowy o dzieło),
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Przedmioty: dyrygentura/dyrygowanie, czytanie partytur, chór męski

2005 – nadal nauczyciel,  Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz
Przedmioty: chór dziecięcy, orkiestra smyczkowa (od 2007 roku)

2016 – nadal dyrygent Gdańskiego Chóru Lekarzy
2013 – nadal dyrygent chóru kameralnego Supra Vocalis Ensemble
2007 – 2017 koordynator regionalny Programu MKiDN

„Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”
2016 wykładowca, ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku, studia podyplomowe

Przedmioty: emisja głosu, podstawy wiedzy o muzyce – zasady muzyki, 
prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych

2006 – 2011 asystent dyrygenta, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
2005 – 2007 nauczyciel, Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbudach

Przedmioty: chór, audycje muzyczne
2005 – 2006 nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku

Przedmiot: muzyka

Działalność artystyczna i dydaktyczna

Od  samego  początku  przebiegu  mojej  drogi  zawodowej  jestem  aktywny  w  wielu
różnych obszarach działań. Odnosi się to zarówno do prowadzonych przeze mnie zespołów
artystycznych, kwestii dydaktyki, jak i spraw organizacyjnych. Wszystkie te elementy związane
są  oczywiście  z  szeroko  pojętą  chóralistyką  oraz  dyrygenturą.  Ta  różnorodność  pozwala
z jednej strony zdobywać coraz to nowe doświadczenia zawodowe, a z drugiej porządkuje
moją wiedzę i umiejętności w oparciu o ugruntowane metody pracy, czy sposoby prowadzenia
prób.

Nie znalazłbym się  na tym etapie mojego obecnego życia artystycznego,  gdyby nie
kolejne kroki kształcenia muzycznego. W wieku 8 lat rozpocząłem naukę gry na skrzypcach
w Państwowej  Szkole  Muzycznej  I  i  II  stopnia  im.  I.  J.  Paderewskiego w Chełmie,  którą
ukończyłem  z  wyróżnieniem  w  2000  roku  otrzymując  tytuł  zawodowy  muzyk.
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Jeszcze w szkole muzycznej  rozpoczęła się także moja przygoda ze śpiewem chóralnym –
najpierw w chórze Szkoły Muzycznej I st., a następnie w chórze Szkoły Muzycznej II st., który
prowadził  wówczas  mgr  Krzysztof  Weresiński.  Jego  osobowość,  podejście  do  chórzystów,
niezwykła muzykalność, a przede wszystkim pasja do muzyki chóralnej, sprawiły, iż również
mnie  zaczęło  fascynować śpiewanie  w chórze.  Z zespołem tym brałem udział  w licznych
koncertach, konkursach i festiwalach w Polsce, jak i za granicą. W roku 1994 (mając 14 lat),
jako  skrzypek,  zostałem  członkiem  Kapeli  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  Ziemi  Chełmskiej,
działającego przy Chełmskim Domu Kultury w Chełmie.  Duża ilość koncertów (w Polsce,
Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, na Ukrainie), również w charakterze śpiewaka, miała niewątpliwy
wpływ na mój rozwój ogólnomuzyczny oraz wokalny. Każde wejście na estradę było dla mnie
kolejnym doświadczeniem muzycznym i pozwalało zarazem nabierać ogłady oraz pewności
scenicznej. 

Moje  wykształcenie  muzyczne  kontynuowałem  w  Akademii  Muzycznej
im.  St.  Moniuszki  w  Gdańsku.  Studia  na  Wydziale  Dyrygentury  Chóralnej,  Edukacji
Muzycznej  i  Rytmiki  rozpocząłem  w roku  2000  na  kierunku  wychowanie  muzyczne oraz
specjalności  dyrygentura  chóralna w  klasie  prof.  Marcina  Tomczaka.  Ukończyłem
je z wyróżnieniem w 2005 roku prowadząc koncert, którego wykonawcą pod moją dyrekcją
był Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego oraz pisząc pracę magisterską zatytułowaną
„Muzyka  cerkiewna  w  twórczości  Romualda  Twardowskiego  na  przykładzie  wybranych
utworów na  chór  mieszany a  cappella”.  Za  pracę  tę  otrzymałem wyróżnienie  w kategorii
Edukacja  Muzyczna  i  Rytmika  na  XV  Ogólnopolskim  Konkursie  Prac  Magisterskich
Absolwentów  Akademii  Muzycznych,  który  odbył  się  w  Gdańsku  w  2006  roku.
Będąc  studentem  mogłem  doświadczyć  w  pełni  profesjonalnego  podejścia  do  kwestii
dyrygentury i śpiewu chóralnego, uczestnicząc w zajęciach z dyrygowania, czytania partytur,
czy  próbach wydziałowego chóru męskiego  (prowadzonego wówczas  przez  prof.  Marcina
Tomczaka). Z chórem tym brałem udział w licznych koncertach,  projektach i warsztatach.
Jednym z ważniejszych wydarzeń, które utkwiło mi w pamięci, były warsztaty na temat Pieśni
kurpiowskich Karola Szymanowskiego prowadzone przez prof. Ryszarda Zimaka zakończone
koncertowym  wykonaniem  wszystkich  pieśni  cyklu  pod  kierunkiem  Profesora.
Jego  niesamowita  wiedza,  a  przede  wszystkim  otwartość  i  odpowiednie  podejście
do  interpretacji  utworów,  pozwoliły  mi  jako  chórzyście  (oraz  przyszłemu  dyrygentowi)
poznać i docenić piękno kompozycji Szymanowskiego.
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Od początku moich studiów, tj.  od października 2000 roku,  do roku 2012 byłem
członkiem  Akademickiego  Chóru  Uniwersytetu  Gdańskiego,  którego  dyrygentem  jest
prof. Marcin Tomczak. To dzięki współpracy z prof. Marcinem Tomczakiem zdobyłem bardzo
duże doświadczenie w pracy z chórem. Po ukończeniu studiów, w latach 2005 – 2011, byłem
zatrudniony  w  Akademickim  Centrum  Kultury  jako  asystent  dyrygenta  chóru  UG.
Przez 12 lat, jako chórzysta oraz dyrygent, wziąłem udział w około 420 koncertach muzyki
a cappella oraz utworów wokalno-instrumentalnych.  Czas ten pozwolił  nie tylko rozwinąć
moje horyzonty  muzyczne,  ale przede wszystkim dał  mi rzetelną wiedzę z  zakresu emisji
głosu, metodyki prowadzenia chóru, czy chociażby umiejętności organizacyjnych. To właśnie
w chórze uniwersyteckim rozwinęło się moje podejście do brzmienia zespołu i  do kwestii
intonacji  w  połączeniu  z  interpretacją  i  specyfiką  brzmienia  danych  utworów,  wynikającą
z epoki, czy stylu. Elementy te są według mnie niezwykle istotne w osiąganiu określonych
celów artystycznych w pracy z  moimi  poszczególnymi  zespołami  i  to  na  nie  (brzmienie,
intonację  i  interpretację)  kładę  największy  nacisk.  Pracując  jako  asystent  prowadziłem
samodzielnie próby, przygotowywałem utwory na koncerty (a cappella, jak i dzieła wokalno-
instrumentalne),  prowadziłem koncerty  jako dyrygent,  indywidualne  zajęcia  z  emisji  głosu
z  chórzystami.  Przy  utworach  wokalno-instrumentalnych  współpracowałem  wraz
z  prof.  Marcinem  Tomczakiem  z  licznymi  uznanymi  dyrygentami,  takimi  jak  m.in.
Kai Bumann, Michał Nesterowicz, Łukasz Borowicz, Ennio Morricone, Burkhard A. Schmitt
oraz głównie orkiestrą symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wśród około
40  przygotowanych  dzieł  wymienić  można,  m.in.  Pasję  wg  św.  Mateusza J.  S.  Bacha,
Requiem M. Durufle, G. Faure, W. A. Mozarta oraz G. Verdiego,  Requiem niemieckie J. Brahmsa,
Stabat Mater K. Szymanowskiego oraz F. Poulenca,  Mszę Koronacyjną C- dur  W. A. Mozarta,
Stworzenie  świata J.  Haydna,  Symfonie  (II  i  III) G.  Mahlera,  Te  Deum A.  Brucknera,
Quatro pezzi sacri G. Verdiego.

Niejako  podsumowaniem  mojej  wieloletniej  współpracy  z  Akademickim  Chórem
Uniwersytetu Gdańskiego był koncert w ramach mojego przewodu doktorskiego, który odbył
się 30 kwietnia 2011 roku w Kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Pod moją dyrekcją została
wykonana  Pasja  Gdańska  (Matthäuspassion  1754,  Danziger  Passion  TVWV  5:39) Georga
Philippa Telemanna, a wykonawcami byli wspomniany już chór UG, Chór Męski Wydziału IV
Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku,  Kameralna  Orkiestra  Barokowa  SILVA  RERUM,
Janusz  Bazylewicz  –  tenor,  Krzysztof  Bobrzecki  –  bas.  Nagranie  z  tego  koncert  zostało
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wydane w roku 2011 przez Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej jako płyta
cd live recording.

Po  zakończeniu  studiów,  w październiku  2005 roku,  zacząłem pracę  na  Wydziale
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (obecna nazwa to Wydział Dyrygentury
Chóralnej, Muzyki Kościelnej,  Edukacji Artystycznej,  Rytmiki i Jazzu) Akademii Muzycznej
im. St. Moniuszki w Gdańsku. Oprócz prowadzenia zajęć z dyrygowania i czytania partytur
zostałem  dyrygentem  wydziałowego  chóru  męskiego.  Było  to  dla  mnie  swego  rodzaju
wyzwaniem. Z jednej strony miałem już pewne doświadczenia zdobyte w chórze UG, studenci
– członkowie chóru męskiego mieli indywidualne zajęcia z emisji głosu wynikające z planu
studiów, więc też w sposób bardziej  świadomy podchodzili do kwestii śpiewu zbiorowego,
jednak z drugiej strony, to ja stałem się dla nich teraz szefem-dyrygentem, będąc wcześniej
starszym kolegą ze studiów. Zaczął się dla mnie okres podejmowania samodzielnych decyzji –
repertuarowych,  koncertowych.  Moja  praca  z  zespołem  okazała  się  na  tyle  skuteczna,
że po kilku miesiącach, w maju 2006 roku zdobyłem z chórem męskim I nagrodę w kategorii
„chóry akademickie” na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie. Była to dla mnie
wielka  satysfakcja  i  potwierdzenie  drogi,  którą  sobie  wyznaczyłem  w  pracy  z  chórem.
Utkwiła  mi  w pamięci  wypowiedź  prof.  Waldemara  Górskiego,  który  po  przesłuchaniach
konkursowych powiedział mi, iż nie przypuszczał, że chór męski może brzmieć w tak miękki
i subtelny sposób z jednoczesną troską o niuanse interpretacyjne. W kolejnych latach zdobyłem
z chórem: srebrny dyplom w kategorii „muzyka sakralna” na  III Międzynarodowym Festiwalu
Chóralnym  Mundus  Cantat  w  Sopocie (2007),  I  miejsce  w  kategorii  „gospel  i  muzyka
rozrywkowa”  na  XII  Łódzkim Festiwalu  Chóralnym  Cantio  Lodziensis (2009),  złoty  dyplom
w kategorii  „spirituals,  gospel,  jazz”  na  VI  Międzynarodowym Festiwalu  Chóralnym  Mundus
Cantat  w  Sopocie (2010),  srebrny  dyplom w  kategorii  „chóry  jednorodne”
na VII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2015).

Z  uwagi  na  bieżące  „potrzeby  koncertowe”  i  poszczególne  projekty  chór  męski
współpracował także z wydziałowym chórem żeńskim „Gaudium per canto” prowadzonym
przez prof. Annę Fiebig, tworząc chór mieszany. Pod moją dyrekcją odbywały się koncerty
chóru  mieszanego,  brałem  także  udział  w  konkursach  chóralnych,  zdobywając  nagrody:
srebrny dyplom w kategorii „muzyka sakralna” na  IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
Mundus  Cantat  w  Sopocie (2008),  Grand  Prix  na  XX  Międzynarodowym  Festiwalu  Muzyki
Adwentowej  i  Bożonarodzeniowej  w Pradze  (2010 –  zastępstwo jako  dyrygent  na  konkursie
Anna  Borkowicz  /obecnie  Wilczewska/),  złoty  dyplom  w  kategorii  „chóry  świeckie”
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oraz Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu „In Te Domine” Łukasza Urbaniaka
na  V Ogólnopolskim Konkursie  Ars  Liturgica  w  Gnieźnie (2012),  złoty  dyplom w kategorii
„muzyka  świecka  i  ludowa”  na  XII  Międzynarodowym Festiwalu  Chóralnym Mundus  Cantat
w Sopocie (2016).

W 2016 roku oficjalnie został utworzony Chór Mieszany Wydziału IV na Wydziale
Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, w którego
składzie głosy żeńskie tworzą studentki specjalności  dyrygentura chóralna  (od drugiego roku
studiów  licencjackich),  natomiast  głosy  męskie  –  studenci  wszystkich  specjalności.
Z chórem tym zdobyłem  złoty  dyplom w kategorii  „muzyka współczesna”,   złoty  dyplom
w kategorii  „musica  sacra a  cappella”  (zwycięzca  kategorii) oraz nagrodę dla  najlepszego
dyrygenta  festiwalu na X  Międzynarodowym  Festiwalu  Chóralnym  „Slovakia  Cantat”
w Bratysławie (2017). 

Ponadto Chór Mieszany pod moją dyrekcją wziął udział w kilku festiwalach chóralnych
(bez formuły konkursowej):  VI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Szczecinie (2008),
X Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich  Universitas Cantat  w Poznaniu (2011),
II  Międzynarodowym  Festiwalu  Chórów  Akademii  Muzycznych  „KoChAM muzykę  współczesną”
w Katowicach (2017).  Na  ostatnim z  wyżej  wymienionych  festiwali  poprowadziłem Chór
Mieszany  podczas  koncertu  w  Sali  Koncertowej  Akademii  Muzycznej  w  Katowicach
oraz  w  Sali  Głównej  Narodowej  Orkiestry  Symfonicznej  Polskiego  Radia  w  Katowicach.
Obie prezentacje były bardzo entuzjastycznie przyjęte przez słuchaczy, a także dyrygentów –
profesorów z uczelni muzycznych w Polsce. Podkreślano wysoki poziom artystyczny chóru,
ale przede wszystkim zauważono dużą muzykalność, świetną intonację, brzmienie, precyzję,
a zarazem wielką wrażliwość muzyczną. Nie ukrywam, że dla mnie, jako dyrygenta zespołu,
taka  ocena  przez  innych specjalistów prowadzonego przeze  mnie  chóru,  dała  mi  nie  tyle
osobistą  satysfakcję,  co  potwierdziła  fakt,  iż  sposób  w  jaki  pracuję  z  chórem,  elementy,
na które zwracam szczególną uwagę (emisja głosu, interpretacja ściśle powiązana z przekazem
treści słownych i emocji) sprawdza się i prowadzi do dobrych „produkcji” muzycznych.

Ostatnim  dużym  wydarzeniem  festiwalowym  był  udział  Chóru  Mieszanego
w  Międzynarodowym  Festiwalu  Chóralnym i  Sympozjum  dla  dyrygentów na  wyspie  Jeju
w  Korei  Południowej  w  lutym  2018  roku,  które  jest  najważniejszym  wydarzeniem
dla dyrygentów z Korei, a wzięło w nim udział prawie 300 dyrygentów. Pod moją dyrekcją
chór  zaprezentował  się  na  3  koncertach  festiwalowych  przed  publicznością  złożoną
głównie  z  dyrygentów,  pozostałych  chórów  Festiwalu  oraz  mieszkańców  wyspy  Jeju.
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W wydarzeniu  wzięły  udział  24  chóry  z  Korei  Południowej  oraz  5  chórów z  zagranicy
specjalnie  zaproszonych przez organizatorów (z Japonii,  Włoch,  Chin,  Filipin i  Gdańska).
Bardzo dobre występy ciepło przyjęte przez publiczność potwierdziły wysoki poziom chóru.
Jako dyrygent usłyszałem wiele pozytywnych opinii, m.in. od prowadzących warsztaty Antona
Armstronga  z  USA,  Paula  Phoenixa  z  Wielkiej  Brytanii  (wieloletniego  członka  chóru
The King’s Singers) oraz dyrygentów z Korei. 

Oprócz  koncertów a  cappella,  Chór  Mieszany  (oraz  wcześniej  męski)  brał  udział
w wykonaniach utworów wokalno-instrumentalnych, w których moją rolą było przygotowanie
chóru. Były to m.in. utwory:  Stabat Mater  oraz  Litania do Marii Panny  K. Szymanowskiego,
Messa di Gloria G. Pucciniego, Carmina Burana C. Orffa, Straszny Dwór S. Moniuszki, Te Deum
A.  Dworzaka,  Victoria,  Exodus,  Angelus W.  Kilara,  Requiem G.  Faure,  Amor  Vincit
M.  Bembinowa.  Koncerty  te  odbywały  się  głównie  z  Orkiestrą  Symfoniczną  Akademii
Muzycznej w Gdańsku. Efektem tej pracy było m.in. nagranie i wydanie przez firmę DUX
dwóch  płyt:  WOJCIECH  KILAR  „ANGELUS”,  „EXODUS”,  „VICTORIA”  w  2013  roku
oraz STANISŁAW MONIUSZKO „STRASZNY DWÓR” w roku 2018 w wykonaniu Chórów
i Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku pod dyrekcją
Zygmunta  Rycherta.  Płyta  z  muzyką  Wojciecha  Kilara  otrzymała  w  roku  2014  nagrodę
FRYDERYK w kategorii „Album Roku muzyka symfoniczna i koncertująca”, natomiast płyta
z  nagraniem  „Strasznego  Dworu”  otrzymała  nominację  do  nagrody  FRYDERYK  2019
w kategorii „Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa”. W 2011 roku nakładem
wydawnictwa  Akademii  Muzycznej  w Gdańsku  ukazała  się  płyta  CD z  muzyką  chóralną
a cappella zatytułowana „Vox Academica”, na której wykonawcami byli Chór żeński „Gaudium
per canto” pod dyrekcją Anny Fiebig oraz Chór Mieszany Wydziału IV pod moją dyrekcją.

Na  rozwój  ogólnomuzyczny  chóru,  mój  jako  dyrygenta,  a  także  poszczególnych
członków  chóru  –  przyszłych  zawodowych  muzyków,  miały  wpływ  nie  tylko  wyżej
wymienione  wydarzenia,  lecz  również  spotkania  w  formie  warsztatów  z  uznanymi
specjalistami w dziedzinie chóralistyki, gdzie Chór Mieszany pełnił rolę chóru warsztatowego.
W styczniu 2016 roku na zaproszenie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (jako głównego
organizatora)  wzięliśmy  udział  w  Ogólnopolskim  seminarium,  warsztatach  oraz  mistrzowskim
kursie dyrygowania prowadzonym przez prof. Roberta Sunda ze Szwecji. Z kolei w grudniu
2016 roku, w Akademii Muzycznej w Gdańsku, odbyły się  II polsko-amerykańskie warsztaty
muzyki chóralnej prowadzone przez prof. R. Paula Crabb`a z University of Missouri w Stanach
Zjednoczonych.
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Jak  już  zostało  wspomniane  na  początku,  swoją  działalność  artystyczną  realizuję
w kilku obszarach. Kolejnym z nich, oprócz pracy w Akademii Muzycznej, jest prowadzenie
chóru  dziecięcego  i  orkiestry  smyczkowej  w  Zespole  Szkół  Muzycznych  w  Gdańsku-
Wrzeszczu, w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz. Zatrudniony tam jestem od 2005 roku,
czyli od momentu ukończenia studiów magisterskich. Specyfika pracy jest tu zupełnie inna,
a  co  się  z  tym wiąże,  cele  artystyczne  są  również  inne.  Moim głównym założeniem jest
rozbudzanie i rozwijanie w młodych ludziach zainteresowania zespołowym muzykowaniem,
rozwój  umiejętności  pracy  w  grupie  przy  jednoczesnym dążeniu  do  osiągnięcia  możliwie
najwyższego  w  danej  chwili  poziomu artystycznego.  Specyfika  pracy  z  dziećmi  wymusza
zastosowanie odpowiednich metod prowadzenia próby. Kluczem do sukcesu jest według mnie
nauka  poprzez  zabawę,  skupienie  uwagi  na  wyobraźni  dzieci,  wniknięcie  poniekąd w ich
sposób  postrzegania  świata  muzycznego.  Przy  pracy  nad  emisją  głosu  pamiętać  należy
bezwzględnie  o  tym,  jak  delikatnym  instrumentem  jest  głos  dziecka.  Odpowiednie  jego
kształcenie, pokierowanie we właściwym kierunku jest kwestią najważniejszą. Działania moje
na  tym  polu  są  dalece  inne  od  kształcenia  wokalnego  studentów  w  chórze  Akademii
Muzycznej. Jednakże wywiera to skutek również w drugą stronę – na próbach w Akademii
przekazuję  pewne  kwestie  studentom,  zwracam  uwagę,  iż  np.  dane  ćwiczenie  wokalne
wykonujemy w jakiś sposób, a z dziećmi zrobilibyśmy to inaczej. Jest to niezwykle kształcące
dla  mnie oraz dla  studentów,  którzy w przyszłości  potencjalnie mogą zostać  dyrygentami
chórów  dziecięcych.  W  pracy  z  młodymi  muzykami  kluczową  rolę  odgrywa  również
odpowiedni  dobór  repertuaru,  biorąc  pod uwagę  fakt,  iż  w chórze  moim śpiewają  dzieci
w wieku od 8 do 14 lat. Utwory muszą być interesujące dla chórzystów (m.in. poprzez tekst,
nastrój,  melodię,  harmonię),  a  jednocześnie  pozwalające  na  ich  stały  rozwój  muzyczny.
Próby chóru, które mam jeden raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne), nie pozwalają czasem
na  realizację  niektórych  rzeczy.  Trzeba  wypracować  pewien  kompromis,  który
usatysfakcjonuje obie strony – chórzystów, jak i dyrygenta. Potwierdzeniem słuszności mojej
pracy  są  szkolne  koncerty,  lecz  także  konkursy  chórów  szkół  muzycznych  I  st.  regionu
pomorskiego odbywające się co 2 lata, w których biorę udział od 14 lat. Zdobyłem na nich
liczne  nagrody:  wyróżnienie  (2006,  2008),  III  miejsce  (2010), I  miejsce  oraz  nagrodę
specjalną dla najlepszego dyrygenta (2012), III miejsce (2014), brązowy dyplom (2016),
srebrny dyplom (2018). 
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W  Szkole  Muzycznej  I  st.  w  Gdańsku-Wrzeszczu  prowadzę  również  orkiestrę
smyczkową. Tu praca bardzo często skupia się na rozwiązywaniu i wyjaśnianiu problemów
technicznych w grze na instrumencie,  co nie ukrywam ułatwia mi fakt ukończenia szkoły
muzycznej  II  st.  w  klasie  skrzypiec.  Oczywiście  główną  rolę  odgrywa  tu,  podobnie  jak
w  chórze  dziecięcym,  rozbudzanie  zamiłowania  do  wspólnego  muzykowania.  Staram  się,
aby  repertuar  był  interesujący,  ale  przede  wszystkim dostosowany do  umiejętności  dzieci.
Stąd  czasem  sam  dokonuję  opracowań  utworów.  Wykorzystuję  również  opracowania
na  orkiestrę  dziecięcą  znanych  kompozycji,  czy  tematów  muzycznych  (np.  V  Symfonia
L. van Beethovena,  Marsz Torreadora G. Bizeta,  W grocie króla gór E. Griega,  Temat z filmu
Gwiezdne wojny J. Williamsa). 

Oba  zespoły  mają  również  wspólne  koncerty,  na  których  pod  moją  dyrekcją
wykonywane są utwory na chór dziecięcy i orkiestrę smyczkową. Nie trzeba podkreślać faktu,
jak  dużym  i  ważnym  emocjonalnie  przeżyciem  dla  uczniów  są  te  wydarzenia.
Zazwyczaj są to koncerty kolędowe, gdzie m.in. wykonujemy opracowania kolęd dokonane
przez  studentów  specjalności  dyrygentura  chóralna w  ramach  zajęć,  które  prowadzę
w Akademii  Muzycznej  –  Zespół  instrumentalny  dla  praktyk  studenckich.  Studenci  mają
możliwość  obserwowania  prób  chóru  i  orkiestry,  praktykowania.  Ważnym  wydarzeniem
dla chóru, jak i orkiestry był koncert z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-
Wrzeszczu,  który odbył się w Sali Koncertowej Polskiej  Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
24 maja  2016 roku.  Zamierzeniem organizatorów było,  aby jak najwięcej  uczniów szkoły
mogło  wziąć  udział  w  koncercie  w  roli  wykonawców.  Pod  moją  dyrekcją  wystąpił  chór
(zaprezentował utwory z towarzyszeniem fortepianu) oraz orkiestra. Dla większości uczniów
było to wydarzenie, które dało im możliwość występu na scenie Filharmonii po raz pierwszy
w życiu. 

W czasie pracy w szkole muzycznej przechodziłem kolejne etapy awansu zawodowego
nauczycieli, by w roku 2015 otrzymać stopień nauczyciela dyplomowanego.

Kolejnym polem moich  działań  artystycznych jest  utworzony  przeze  mnie  w roku
2013 chór kameralny Supra Vocalis Ensemble.  Jest to 12–osobowy zespół skupiający głównie
studentów  oraz  absolwentów  Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku  (lecz  także  inżynierów,
menadżerów),  którzy  poprzez  śpiew w małej  grupie  chcą  rozwijać  swoje  muzyczne  pasje
i  zainteresowania.  W chórze tym występuję  w podwójnej  roli  – dyrygenta oraz śpiewaka
(tenor). I to właśnie chęć mojego dalszego rozwoju wokalnego, a także wewnętrzna potrzeba
wykonywania muzyki chóralnej nie tylko w roli dyrygenta, lecz także wokalisty, były głównym

17



powodem założenia Supra Vocalis Ensemble. Postawiłem sobie od razu jeden nadrzędny cel –
zbudowanie  zespołu kameralnego,  który w swym brzmieniu będzie  spójny,  homogeniczny,
„chóralny”, pomimo faktu, iż w poszczególnych głosach śpiewają po 3 osoby, a w utworach,
w których  występuje  divisi,  obsada  jest  podwójna  lub  czasem pojedyncza.  Rzetelna  praca
na próbach nad kształtowaniem brzmienia, precyzją intonacyjną, jak największym wydobyciem
piękna z wykonywanych utworów, jest dla mnie najważniejsza. Emocje, które na koncertach
przekazujemy słuchaczom, podbudowane oczywiście wypracowanym warsztatem wokalnym,
stanowią kwintesencję prezentacji muzycznej. To do słuchacza, do jego wrażliwości i poczucia
estetyki muzycznej mają trafiać wykonywane kompozycje – i nie jest istotne, czy repertuar
stanowią utwory świeckie, czy sakralne. Sądzę jednak, iż właśnie utwory sakralne pozwalają
poniekąd łatwiej i dogłębniej dotrzeć do słuchacza. Cały kontekst, zrozumienie i przekazanie
tekstu słownego, może prowadzić do przeżyć emocjonalnych i wniknięcia w sferę sacrum.

Ukoronowaniem mojej pracy z chórem Supra Vocalis Ensemble są nagrody zdobyte
na konkursach:
- złoty dyplom na X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat Sopot 2014;
- złoty dyplom na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi w 2014 roku;
- srebrny dyplom na VII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w 2015 roku;
-  Grand  Prix,  nagroda  specjalna  za  najlepsze  wykonanie  utworu  sakralnego,  nagroda
dla najlepszego dyrygenta na XI Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie
w 2015 roku;
- Grand Prix na X Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2016;
- I  miejsce w kategorii  „zespoły wokalne”  oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie
utworu współczesnego kompozytora łódzkiego na  XIX Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio
Lodziensis w Łodzi w 2016 roku.

W  kwietniu  2016  roku  chór  Supra  Vocalis  Ensemble  był  chórem  warsztatowym
w  czasie  II  Ogólnopolskich  warsztatów  wokalno-dyrygenckich prowadzonych  przez
prof.  Krzysztofa  Szydzisza,  które  odbyły  się  w  Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku,
a uczestnikami byli studenci dyrygenci z uczelni muzycznych w Polsce.

Na początku 2016 roku zostałem dyrygentem Gdańskiego Chóru Lekarzy działającego
przy  Okręgowej  Izbie  Lekarskiej  w  Gdańsku.  Zespół  tworzy  kilkanaście  osób  –  lekarzy,
dla których chór jest sposobem na oderwanie się od codziennych obowiązków i spełnianiem
pasji jaką jest wspólne śpiewanie.  Zadanie moje polegało na stworzeniu chóru od podstaw.
Zaczynając od kilku osób, skład zespołu stopniowo się powiększał. Dziś członkami chóru są
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osoby  (łącznie  18),  które  mają  za  sobą  pewne  doświadczenia  wokalne  (np.  w  chórach
kościelnych), jednak większość uczy się śpiewu od podstaw. I na to właśnie kładę główny
nacisk w czasie pracy na próbach.  Chór jest  dla nich miejscem nauki  prawidłowej  emisji,
ogólnego  rozwoju  muzycznego,  czy  okazją  do  wzajemnej  integracji.  Próby  odbywają  się
raz w tygodniu, dlatego staramy się przynajmniej dwa razy w roku wyjechać na weekendowe
warsztaty,  które umożliwiają nam intensywną pracę przy zachowaniu przyjaznej atmosfery
i dużej dawki humoru. Tak też przebiegają wszystkie próby. Myślę, że jest to bardzo ważny
element  amatorskiego  ruchu  chóralnego.  Integracja,  radość  ze  wspólnego  śpiewania,
wewnętrzna  satysfakcja  –  to  czynniki,  które  przyciągają  ludzi  do  zespołu.  Koncerty
Gdańskiego  Chóru  Lekarzy  to  przede  wszystkim  wydarzenia  związane  z  działalnością
Izby  Lekarskiej  (m.in.  spotkania  kolędowe,  Okręgowe  Zjazdy  Lekarzy,  rozdanie  Prawa
Wykonywania Zawodu), lecz także wydarzenia niezależne odbywając się na terenie Trójmiasta.
W  listopadzie  2017  roku  zespół  wziął  udział  w  III  Ogólnopolskim  Festiwalu  Chórów
Izb  Lekarskich  w  Gnieźnie,  gdzie  w  niekonkursowej  formule  mieliśmy  okazję  posłuchać
i skonfrontować się z innymi chórami lekarskimi w Polsce. W maju 2018 roku chór pod moją
dyrekcją uczestniczył w  14. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat w Sopocie
zdobywając brązowy dyplom w kategorii „muzyka świecka”. Udział w konkursie był dla nas
bodźcem  do  intensywnej  pracy,  ukoronowanej  otrzymaniem  wyżej  wymienionej  nagrody.
Dużym wydarzeniem w najbliższym czasie będzie organizowany w Gdańsku na przełomie
maja i czerwca bieżącego roku X Kongres Polonii Medycznej i III Światowy Zjazd Lekarzy
Polskich,  w ramach którego odbędzie się także Przegląd Chórów Izb Lekarskich z Polski.
My, jako Gdański Chór Lekarzy, jesteśmy głównymi organizatorami tego wydarzenia.

Jak  wynika  z  powyższych  rozważań,  moja  działalność  artystyczna  skupia  się
na różnorodności w obrębie szeroko rozumianej dyrygentury. Chór Mieszany w Akademii
Muzycznej, Supra Vocalis Ensemble, chór dziecięcy i orkiestra w szkole muzycznej, Gdański
Chór  Lekarzy  –  to  zespoły,  które  obecnie  prowadzę,  a  praca  z  każdym z  nich  wymaga
ode mnie innego podejścia  do samych metod pracy,  jak i  do celów,  które mogę osiągnąć
z  konkretnymi  chórami.  Codzienna  konfrontacja,  problemy  do  rozwiązania,  poszukiwania
repertuaru, itp. stawiają przede mną ciągle nowe wyzwania, które staram się w sposób jak
najlepszy  realizować.  Podkreślić  przy  tym trzeba,  iż  moja  aktywność  artystyczna  w dużej
mierze  związana  jest  ściśle  z  działalnością  dydaktyczno  –  pedagogiczną.  To  wzajemne
przenikanie  się  różnych  elementów  i  możliwość  dzielenia  się  własnym  doświadczeniem
i  spostrzeżeniami  ze  studentami,  czy  dziećmi,  a  jednocześnie  osiąganie  wysokich  celów
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artystycznych  (z  prowadzonymi  przeze  mnie  zespołami  otrzymałem  łącznie  32  nagrody
na  konkursach  chóralnych),  jest  według  mnie  niezwykle  ważnym  wkładem  w  rozwój
dziedziny sztuk muzycznych. 

Moja  działalność  dydaktyczna  to  w głównej  mierze  praca  w Akademii  Muzycznej
w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej,  Muzyki Kościelnej,  Edukacji  Artystycznej,
Rytmiki  i  Jazzu,  gdzie  od  roku  2012  jestem  zatrudniony  na  stanowisku  adiunkta.
Prowadzę  takie  przedmioty,  jak:   dyrygentura/dyrygowanie,  czytanie  partytur,  chór  mieszany,
zespół  instrumentalny  dla  praktyk  studenckich,  dokonuję  również  zaliczeń  z  przedmiotów
wykłady  zmienne oraz  praktyki  chóralne.  To  tutaj  znajduję  główne  pole  do  dzielenia  się
ze studentami moimi doświadczeniami z pracy z różnymi zespołami. Nie dotyczy to tylko
i wyłącznie zajęć chóru, czy zespołu instrumentalnego. Również na zajęciach z dyrygowania
bardzo  często  poruszam  kwestie  nie  tylko  samej  techniki  dyrygenckiej,  lecz  także
problematykę  emisji  głosu,  sposobów  prowadzenia  i  egzekwowania  prawidłowej  emisji
poprzez gest dyrygencki, czy np. trudności harmonicznych. 

Od 2014 roku studia w mojej klasie dyrygentury ukończyło 11 studentów specjalności
dyrygentura chóralna (dyplom licencjacki 7, magisterski 4 osoby). Byłem również promotorem
pomocniczym  w  przewodzie  doktorskim  studentki  studiów  doktoranckich  Hu  Mengjing
w  2017  roku  (promotor  prof.  zw.  dr  hab.  Waldemar  Górski).  Sprawuję  opiekę
artystyczną nad koncertami dyplomowymi moich studentów oraz studentów, którzy prowadzą
koncerty  z  zespołami,  które  na  co  dzień  pracują  ze  mną.  Byłem  recenzentem  6  prac
licencjackich oraz 3 magisterskich.

W roku 2016 swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłem się ze studentami studiów
podyplomowych  Nauczanie  Muzyki  w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum  –  przygotowanie
do nauczania kolejnego przedmiotu w ATENEUM Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadziłem tam
zajęcia  z  emisji  głosu,  podstaw  wiedzy  o  muzyce  –  zasady  muzyki,  prowadzenia  dziecięcych
i młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych. 

Moje  umiejętności  wykorzystuję  również  podczas  prowadzenia  różnego  rodzaju
warsztatów.  W sierpniu  2018 roku przeprowadziłem warsztaty  na  temat  polskiej  muzyki
chóralnej  inspirowanej folklorem w chórze Kammer Chor Manila na Filipinach.  Wcześniej
były  to  warsztaty  dla  dyrygentów chórów dziecięcych regionu pomorskiego (trzykrotnie),
nauczycieli sekcji teorii w Szkole Muzycznej I st. w Gdańsku-Wrzeszczu, czy wykład-warsztaty
dla  dzieci  w  ramach  Polskiej  Akademii  Dzieci  (czterokrotnie).  Interesujący  był  projekt
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Fundacji  Mundus  Cantat  z  Sopotu  przy  wsparciu Urzędu Miasta  w Gdańsku skierowany
do osób bezrobotnych przy  Centrum Integracji  Społecznej  w Gdańsku.  Były  to  warsztaty
wokalne  „Chór-muzyczna  aktywizacja  drogą  reintegracji  społecznej  – I  Ty możesz  zabrać  głos”.
Udział  w warsztatach okazał się dla  podopiecznych CIS nową i  ważną formą aktywności.
Zastosowane przeze mnie metody pracy i ćwiczenia pozwoliły „otworzyć się” przed innymi
i  nabrać  pewności  siebie.  Uświadomienie  pewnych  mechanizmów  wpływających
na prawidłową emisję głosu miało duży wpływ na poprawę dykcji, czy sposobu wydobycia
dźwięku,  co  może  zaowocować  w  przyszłości  np.  przy  wszelkiego  rodzaju  rozmowach
kwalifikacyjnych o pracę. Cykl tych warsztatów przeprowadziłem trzykrotnie (2015, 2016,
2017).  W roku 2018 ten sam projekt  skierowany był  do młodzieży z  Pomorskich Szkół
Rzemiosł w Gdańsku.

W  związku  z  szeroką  działalnością  artystyczną,  moim  doświadczeniem  w  pracy
z różnymi prowadzonymi przeze mnie zespołami, jestem zapraszany do prac jury konkursów
chóralnych i wokalnych (od roku 2012 łącznie 27 razy). W roku 2016 oraz 2017 byłem
Dyrektorem Artystycznym oraz  Przewodniczącym Jury  odpowiednio  I  oraz II  Gdańskiego
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego dla Młodych Mundus Cantat.

Moją  14 –  letnią  pracę  zawodową  kilkukrotnie  doceniano  przyznając  mi  nagrody
za  działalność  artystyczną,  dydaktyczną  i  organizacyjną.  Były  to:  odznaka  „Zasłużony
Dla  Kultury  Polskiej”  nadana  przez  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego (2014),
sześciokrotnie Nagroda Rektora Akademii Muzycznej  w Gdańsku,  siedmiokrotnie Nagroda
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu,  Srebrna Odznaka Honorowa
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Gdańsku (2012), nominacja do Nagrody
Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2010).

Działalność organizacyjna

Od  września  2012  roku  pełnię  funkcję  Prodziekana  ds.  kierunku  „Edukacja
artystyczna  w  zakresie  sztuki  muzycznej” Wydziału  Dyrygentury  Chóralnej,  Muzyki
Kościelnej,  Edukacji  Artystycznej,  Rytmiki  i  Jazzu  Akademii  Muzycznej  im.  St.  Moniuszki
w Gdańsku (2012 -  2016 – I  kadencja,  2016 -  obecnie  – II  kadencja).  Szeroki  zakres
obowiązków  (m.in.  koordynacja  ustalania  planu  zajęć, sesji  egzaminacyjnej, koordynacja
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bieżąca procesu dydaktycznego i działań artystycznych Wydziału i wiele innych) powoduje,
iż  muszę  ciągle  zachować  samodyscyplinę,  systematyczność  w  pracy,  łącząc  tę  funkcję
z działalnością artystyczną i dydaktyczną.

Jako pracownik Wydziału byłem organizatorem bądź współorganizatorem warsztatów
dyrygenckich  w  Akademii  Muzycznej  w Gdańsku  (m.in.  II  Polsko-Amerykańskie  Warsztaty
Muzyki  Chóralnej prowadzone  przez prof.  dr.  R.  Paula  Crabb`a  z  University  of  Missouri
w  2016  roku,  czy  warsztaty  dyrygenckie  prowadzone  przez  dr.  Dariusza  Zimnickiego
z  UMFC w  Warszawie  w  2014  roku),  dających  możliwość  poznania  bogatej  i  ciekawej
twórczości amerykańskich kompozytorów, metod pracy z chórem i szeroko pojętego podejścia
do muzyki chóralnej.

Od  2016  roku  jestem  Kierownikiem  Zakładu  Chóralistyki  Szkolnej  (działającego
w  strukturach  Wydziału  IV  Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku).  Pod  moją  opieką  Zakład
wspierał  merytorycznie  oraz  współorganizował:  Pomorski  Przegląd  Chórów  Szkolnych
„Niepodległa”,  który odbył  się  w październiku 2018 roku w Muzeum II  Wojny Światowej
w Gdańsku (Michał Kozorys – przewodniczący jury, główny organizator Kuratorium Oświaty
w Gdańsku) oraz XIII Pomorskie Spotkania Chórów Szkół Muzycznych, które odbyły się w maju
2018  roku  w  Sali  Koncertowej  Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku  (główny  organizator
Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I  st.  w Kartuzach).  Ponadto  Zakład  Chóralistyki  Szkolnej
od 2006 roku (przede mną Kierownikiem Zakładu był prof. zw. dr hab. Waldemar Górski)
objął  opieką  merytoryczną  i  organizacyjną  działania  Projektu  Ministerstwa  Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wspierającego rozwój chórów szkolnych „Akademia Chóralna –
Śpiewająca Polska”. 

W  latach  2007  –  2017  pełniłem  funkcję  koordynatora  regionalnego  (kuratora)
właśnie tego Projektu. Przez 10 lat działalności współpracowałem z kilkudziesięcioma chórami
i dyrygentami z regionu pomorskiego, organizowałem warsztaty metodyczne dla dyrygentów
oraz  regionalne  Przeglądy  Chórów  Projektu  „Akademia  Chóralna  –  Śpiewająca  Polska”.
Łącznie  zorganizowałem  17  Przeglądów  oraz  15  spotkań  warsztatowych.  Moje  działania
polegały  również  na  hospitacjach  chórów,  doradztwie  metodycznym  i  repertuarowym,
wszelkiej pomocy merytorycznej dla dyrygentów Projektu. Były to dla mnie niezwykle cenne
doświadczenia,  nie  tylko  organizacyjne.  Obserwacja  pracy  innych  dyrygentów,  konsultacje
metodyczne,  długofalowa  obserwacja  rozwoju  poszczególnych  zespołów  (również
na Przeglądach) dały mi szansę na polepszanie moich metod pracy i poszerzanie własnych
horyzontów muzycznych. Oczywistym jest fakt, jak ważne jest uczestnictwo młodych ludzi
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w chórze dla rozwoju (nie tylko ogólnomuzycznego), dla rozbudzania zamiłowania do śpiewu
i muzyki w ogóle, dla kształcenia i przygotowywania ich do bycia wrażliwymi na piękno,
a być może zapalenia iskierki, która zaowocuje w przyszłości chęcią studiowania w Akademii
Muzycznej i stania się zawodowym muzykiem. Dodać trzeba, iż Projekt „Akademia Chóralna
– Śpiewająca Polska” jest niejako próbą uzupełnienia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
w polskich szkołach, która przez małą ilość godzin muzyki, nie zawsze jest w stanie pozwolić
na pełny rozwój ich zainteresowań muzycznych.

Dzieło artystyczne

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  płyta  CD „VOX BALTICA.  Sacral  choral  works  of  the  Baltic  region.  Sakralna
muzyka  chóralna  regionu  Morza  Bałtyckiego”  w  wykonaniu  chóru  kameralnego
Supra Vocalis Ensemble pod dyrekcją Michała Kozorysa wydana przez wydawnictwo
Studio MTS Mariusz Zaczkowski. Płyta zawiera utwory, które zostały skomponowane przez
twórców działających w krajach regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Litwy, Łotwy, Estonii,
Szwecji oraz Norwegii. 

Tematyka sakralna,  a  zwłaszcza  teksty  zaczerpnięte  ze  świętych ksiąg wielu religii,
stanowią  od  wieków  inspirację  dla  kompozytorów  muzyki  chóralnej  z  różnych  kręgów
kulturowych.  To treści,  które  odnajdujemy w tych  tekstach  skłaniają  do głębszej  refleksji,
pozwalają  w  pewien  sposób  na  umocnienie  wiary.  Nie  odnosi  się  to  oczywiście  tylko
i wyłącznie do religii chrześcijańskiej, która nam Europejczykom jest zwyczajnie najbliższa.
Cały  kontekst  religijności,  „duchowości”  ukryty  w  utworach  sakralnych  w  tekście,
jak i w nastroju przekazanym poprzez zastosowanie odpowiednich technik kompozytorskich,
daje słuchaczom – odbiorcom możliwość emocjonalnego przeżycia i,  jak już wspomniałem
wcześniej, osobistego wniknięcia w sferę sacrum. Stąd moje zainteresowanie wykonawstwem
muzyki  sakralnej  i  decyzja  o  wyborze  takich  utworów  na  płytę.  Można  zadać  pytanie,
czy  muzyka  świecka  nie  wywołuje  zatem  emocji,  nie  wyzwala  wewnętrznych  przeżyć?
Owszem, dzieje się tak również i absolutnie nie zamierzam tego faktu negować. Stwierdzam
tylko, iż dla mnie osobiście, jako dla muzyka, artysty, dyrygenta kompozycje sakralne posiadają
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większy  ładunek  emocjonalny,  a  ich  wykonawstwo  daje  mi  dużo  wewnętrznej  radości
i artystycznego spełnienia.

Gdańsk jako miasto portowe, położone nad brzegiem Morza Bałtyckiego, od stuleci jest
otwarte  na  świat,  na  inne  kultury.  Burzliwa  historia  i  liczne  przemiany  gospodarczo  –
polityczno – kulturowe dokonujące się na przestrzeni wieków miały również wpływ na rozwój
kultury miasta. Jako przykład można wspomnieć, iż religia katolicka, a przez to związana z nią
muzyka, w sposób szybki i gwałtowny została wyparta przez protestantyzm na skutek fali
reformacji, która dotarła do Gdańska na początku XVI wieku1.  Katolicyzm wrócił de facto
do  Gdańska  dopiero  po  II  Wojnie  Światowej.  Bliskość  morza,  bliskość  innych  krajów
nadbałtyckich,  zainteresowanie  twórczością  kompozytorów  z  tego  regionu,  a  także  fakt,
iż osobiście odwiedziłem wszystkie te państwa,  zainspirowały mnie,  by sięgnąć po utwory
z tych właśnie krajów. Co prawda Norwegia nie leży bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim,
jednak od zawsze gospodarczo, a przede wszystkim kulturowo i mentalnie jest ściśle związana
z krajami skandynawskimi, leżącymi nad Bałtykiem.

Zatem pochodzenie autorów kompozycji oraz tematyka – wykorzystanie sakralnych
tekstów  pochodzących  głównie  z  Biblii  są  elementami  scalającymi  całość  płyty
„VOX BALTICA”.

Płytę otwiera radosne „Alleluja” łotewskiej kompozytorki Ilze Arne urodzonej w Rydze
w  1953  roku.  Cały  utwór  wykorzystujący  tylko  jedno  słowo  alleluja opiera  się  głównie
na  krótkim  motywie  muzycznym  opracowywanym  wariacyjnie  poprzez  drobne  zmiany
melodyczne, harmoniczne, czy zmiany tempa. Podczas przygotowywania utworu najważniejsza
okazała się praca nad intonacją (szczególnie w zakresie występujących w motywie skoków
kwartowych,  a  także  równolegle  przesuwanych  akordów)  w  powiązaniu  ze  zmiennością
harmonii  w  całym  utworze.  Zamiarem  moim  było  uzyskanie  w  wykonaniu  kompozycji
lekkości,  przy  jednoczesnym  budowaniu  odpowiednich  napięć  wyrazowych.  Utwór  ten
zapowiada niejako pochwałę Boga, którą znajdujemy w kolejnych trzech kompozycjach. 

Potwierdza  to  wykorzystanie  w  utworze  „Vulgata”  Urmasa  Sisaska  fragmentów
Psalmu 8, który jest „Pochwałą wielkości Stwórcy i godności człowieka”. Estoński kompozytor
(urodzony  w  1960  roku)  pomiędzy  słowa  Psalmu  wplótł  na  zasadzie  refrenu  zwrot
„Gloria in excelsis Deo” („Chwała na wysokości Bogu”), powtarzany w kompozycji pięciokrotnie.
1. Szerzej opisuję tę kwestię w mojej książce „Danziger Passion Georga Philippa Telemanna. Przykład śpiewów
pasyjnych Kościoła protestanckiego w Gdańsku w XVIII wieku” (Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk,
2012), swoją treścią odpowiadającej zawartości mojej rozprawy doktorskiej.
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Kolejne wersy tekstu potraktowane jako zwrotki budują nastrój, a punktem kulminacyjnym
utworu jest fragment utrzymany w dynamice  fortissimo wykorzystujący ostatni wers Psalmu
„Domine,  Dominus  noster,  quam  admirabile  est  nomen  tuum  in  universa  terra!”  („O  Panie,
nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!”). W nagraniu istotne było jak najlepsze
przekazanie  tekstu  słownego,  prowadzenie  frazy  muzycznej  i  oddanie  pochwalnego
charakteru. Praca z małym zespołem wymagała również zachowania proporcji między głosami
we fragmentach, w których kompozytor zastosował divisi wprowadzając fakturę 8 – głosową.

Innym w nastroju, a jednocześnie związanym treścią z „Vulgatą” Sisaska, jest utwór
urodzonego w Rydze w 1964 roku Rihardsa Dubry „Florete flores”. Wykorzystuje on fragment
Mądrości  Syracha  ze  Starego  Testamentu,  który  jest  „Wezwaniem  do  chwalenia  Pana”.
Konieczne  było  zastosowanie  w całym utworze  techniki  legato w  celu  uzyskania  ciepłego
„gęstego”  brzmienia  chóru,  które  poprzez  odpowiednie  prowadzenie  fraz  muzycznych
przynosiłoby  na  myśl  rozwijający  się  kwiat  lilii  („Florete  flores  quasi  lilium”),  a  zarazem,
m.in.  poprzez  częste  zmiany  dynamiczne,  przekazało  charakter  całego  tekstu,  którego
kwintesencją  są  słowa  „śpiewajcie  pieśń,  wychwalajcie  Pana  z  powodu  wszystkich  dzieł  Jego”
(„collaudate canticum, et benedicite Dominum in operibus suis”).

Polski kompozytor Marek Jasiński (1949-2010) w utworze „Cantus finalis” opracował
muzycznie obszerne fragmentu Psalmu 148,  który nosi  tytuł  „Niebiosa i  ziemio,  chwalcie
Pana!”. Kompozycja ta jest kulminacją trzech pierwszych utworów z płyty. Przemawiają za tym
następujące  elementy:  treść  Psalmu  w  zasadzie  w  każdym  swym  wersie  nawołuje
do wychwalania Boga, a pod względem muzycznym utwór ten jest najbardziej rozbudowany
i wymagający pod względem techniki wokalnej.  Artykulacja,  zmiany dynamiczne,  intonacja
(w kontekście linearnym melodii  każdego z głosów, jak i  harmonicznym całości),  a także
wykorzystanie  przez kompozytora  tekstu w języku angielskim były  głównymi problemami
do rozwiązania.

Kolejne  dwa  utwory  na  płycie,  „Ave  Maris  Stella”  pochodzącego  ze  Szwecji
kompozytora  Michaela  Waldenby  (urodzonego  w  1953  roku)  oraz  „Bogoroditse  Djevo”
Estończyka Arvo Pärta (urodzonego w 1935 roku), mimo iż są tak różne stylistycznie, to oba
odnoszą się do tematyki maryjnej. Michael Waldenby wykorzystał tekst antyfony z opactwa
St. Gallen z IX w., gdzie Matka Boża została nazwana Gwiazdą Morza („Maris Stella”), która
wskazuje  drogę  grzesznikom,  niczym  gwiazda  polarna  wskazująca  drogę  żeglarzom
(związek z morzem, Bałtykiem sam przychodzi tu na myśl). Utwór jest drugą pieśnią z cyklu
„Five  Latin  Motets  op.  35”.  Jego  trzyczęściowa  zwrotkowa  budowa  pełna  jest  zmian
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agogicznych i dynamicznych, co daje możliwość bardzo swobodnej interpretacji utworu przez
dyrygenta.  Zastosowanie tempo rubato  jak najbardziej  znajduje tu uzasadnienie.  Specyficzne
ukształtowanie  linii  melodycznej  i  zastosowana  rytmika  w przebiegu  poszczególnych  fraz
muzycznych przywodzi na myśl zmieniające się ciągle fale morskie, które są raz spokojne,
a innym razem gwałtowne.

Zupełnie inną stylistykę odnajdujemy w kompozycji Arvo Pärta „Bogoroditse Djevo”.
Tekst  utworu  jest  prawosławnym  odpowiednikiem  Pozdrowienia  Anielskiego,  a  zatem
katolickiej  modlitwy „Ave Maria” („Zdrowaś Maryjo”).  Bez wątpienia daje się tu dostrzec
cechy  charakterystyczne  dla  liturgicznej  muzyki  cerkiewnej:  repetycyjne  powtarzanie
dźwięków o tej samej wysokości i związany z nim recytacyjny charakter melodyki, przebieg
melodii oparty na równoległym prowadzeniu dwóch głosów w stosunku tercjowym, akordy
o  szerokim  ambitusie,  w  których  autor  stosuje  divisi,  czy  zmienne  metrum  wynikające
z  prozodii  słowa.  Wykonanie  tej  kompozycji  wymagało  uzyskania  nasyconego,  „pełnego”
brzmienia  chóru  przy  zachowaniu  lekkości  i  radosnego  nastroju,  a  z  drugiej  strony
przekazaniu modlitewnego charakteru.

W nawiązaniu do Pozdrowienia Anielskiego i zwiastowania Maryi, a w konsekwencji
narodzenia Jezusa, jest tekst kompozycji Mikołaja Zieleńskiego „Vox in Rama” zaczerpnięty
z Ewangelii  św.  Mateusza.  To tutaj  Rachel  opłakuje swoje dzieci  zamordowane na rozkaz
Heroda podczas rzezi niewiniątek. „Chroń mnie przed gromadą złoczyńców, alleluja i przed zgrają
źle  postępujących” („Protexisti  me,  Deus,  a  conventu  malignantium,  alleluia:  a  multitudine
operantium iniquitatem”) – tekst utworu „Protexisti me, Deus” Mikołaja z Chrzanowa, będący
fragmentem  Psalmu  64,  stanowi  niejako  komentarz  do  tych  biblijnych  wydarzeń,
a jednocześnie jest apelem do Boga o ochronę przed działaniem prześladowców. Wykonanie
obu  kompozycji  wymagało  dalece  innego,  od  np.  utworu  Arvo  Pärta,  kształtowania  frazy
muzycznej i emisji głosu. Wpływ na to miało występowanie w utworze faktury polifonicznej,
a  w  konsekwencji  zachowanie  niezależności  przebiegu  głosów  oraz  budowanie  napięć
i punktów kulminacyjnych rozładowywanych w kadencjach.

Dwie ostatnie  kompozycje  na płycie  nie  opierają  się  na  tekstach biblijnych,  jednak
wciąż pozostają  w sferze  sacrum. „O salutaris  Hostia”  litewskiego  kompozytora  Vytautasa
Miškinisa  (urodzonego  w  1954  roku)  to  fragment  hymnu  św.  Tomasza  z  Akwinu,
wykorzystywany  w  liturgii  w  czasie  wystawiania  Najświętszego  Sakramentu.
Moim zamierzeniem w wykonaniu utworu było uzyskanie takiego brzmienia zespołu, które
wskazywałoby  formalny  podział  kompozycji  na  trzy  kontrastujące  ze  sobą  części.

26



Pierwsza i trzecia ma spokojny, modlitewny charakter osiągnięty m.in. poprzez utrzymanie
dynamiki  na  średnim  poziomie  (od  piano do  mezzo  forte).  Środkowa  część,  dzięki
zastosowaniu  przez  kompozytora  elementów  techniki  aleatorycznej,  występującym
tu  zmianom  dynamicznym  (crescendo i diminuendo na  przestrzeni  kilku  taktów)  oraz
nawarstwianiu się na siebie wzajemnie wszystkich głosów, wymaga od dyrygenta uzyskania
pełnego brzmienia chóru i szerokiej palety barw.

Ostatni utwór, zamykający płytę, to „Unicornis captivatur” norweskiego kompozytora
Ola Gjeilo urodzonego w 1978 roku. Tekst kompozycji pochodzi z XIV-wiecznego Engelberg
Codex 314 z klasztoru benedyktyńskiego w Engelbergu w Szwajcarii. Tutaj Chrystus zostaje
ukazany m.in.  jako mityczny pelikan,  hydra,  czy jednorożec.  Barwność  i  symbolika tekstu
została  przedstawiona  przez  Gjeilo  poprzez  wprowadzenie  częstych  zmian  dynamicznych,
agogicznych,  metrycznych,  złożonych  rytmów,  czy  zmian  harmonicznych.  Duży  ambitus
poszczególnych głosów,  występujące  w zasadzie  w całym utworze  divisi,  szybkie  przebiegi
melodyczno – rytmiczne wymagały od chórzystów dobrej techniki i biegłości wokalnej oraz
niezależności  wykonywania  swojej  partii  przez  każdego  śpiewaka.  Kompozycję  zamyka
utrzymane w dynamice forte pochwalne Alleluja, spinające jednocześnie klamrą całą płytę. 

Praca z chórem Supra Vocalis  Ensemble nad płytą „VOX BALTICA” była  dla  mnie
niezwykle ważnym i wzbogacającym moje doświadczenie zawodowe wydarzeniem. Zaznaczyć
trzeba,  iż  jest  to  pierwsza  płyta  tego  zespołu.  Mały  skład  wykonawczy  wymaga  innego
podejścia  przede  wszystkim  do  pracy  nad  emisją  głosu  i  brzmieniem  w  porównaniu
z  większymi  chórami,  przy  założeniu  uzyskania  spójności  i  homogeniczności  oraz
„niesolistycznego”  traktowania  głosów.  Istotną  kwestią  jest  również  budowanie  napięć
muzycznych i  frazowania,  ściśle  powiązanych z  oddechem,  do którego też  należy podejść
w odmienny sposób. Bliski i bezpośredni kontakt z każdym śpiewakiem w czasie prób oraz
koncertów daje mi lepszą możliwość wyzwalania emocji u chórzystów i ciągłego „pobudzania”
ich do stworzenia wspólnej narracji muzycznej. Praca nad tymi wszystkimi elementami daje
mi zawsze dużo satysfakcji i pozwala na realizację wyznaczonych celów artystycznych. 

Mam świadomość  moich  niedostatków wiedzy  i  umiejętności,  dlatego  biorę  udział
w warsztatach,  czy sympozjach,  w których mogę skonfrontować je z innymi dyrygentami,
a  przede  wszystkim mam możliwość  spotkania  ze  specjalistami  w dziedzinie  chóralistyki.
Dotyczy to również prowadzonych przeze mnie zespołów. Udział w festiwalach, konkursach,
czy  możliwość  posłuchania  innych  chórów  jest  zawsze  pouczające  i  wartościowe.
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