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Autoreferat 

1. Imię i nazwisko: 

    Beata Szymańska 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe i artystyczne: 

* Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu – klasa fortepianu 

(I st.) i rytmiki (II st.), (1989 r.) 

* Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (dawniej filia, instytut) Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek - Wychowanie muzyczne (1993 r.) 

* Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – przewód kwalifikacyjny                                    

I stopnia – tytuł doktora z zakresu prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych (2001 r.)  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

i artystycznych: 

1988 -1989 Kaliski Chór Chłopięco męski - stanowisko instruktora 

1992 – 1995 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie 

Od 1993 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama  

Mickiewicza w Poznaniu (obecnie). 

 

4. Wskazane osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach i tytułach w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze 

zm.) 

DA PACEM – płyta CD, kompozycje Michaela Villmowa, Wydawnictwo Ars Sonora,  

ARSO-CD-108   
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Płyta zawiera następujące utwory: 

Michael Villmow – Da Pacem na chór mieszany, saksofon, organy i perkusję 

1.Pacem, Fred, Shalom, Peace 

2. Fac me, Domine servum pacis tuae 

3. Finale 

4. Michael Villmow - Kyrie eleison 

 

Wykonawcy: 

Paweł Kara - instrumenty perkusyjne 

Łukasz Mosur - organy  

Michael Villmow - saksofon  

Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu 

Beata Szymańska - dyrygent 

Reżyseria dźwięku, montaż i masternig: Jakub Garbacz  

 

Nagranie zrealizowano w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w dniach 20-21.04.2018 r.  

 

Inspiracją do prezentowanego dzieła artystycznego była poprzednia płyta Chóru 

Kameralnego WPA UAM w Kaliszu z 2012 roku - Agnus Dei Egila Hovlanda nagrana 

z Nikodemem Antosikiem – fagocistą Filharmonii Kaliskiej, która  wzbudziła we mnie chęć 

poszukiwania nowych połączeń brzmieniowych. Przeglądając literaturę muzyczną wśród 

światowych kompozytorów dotarłam do utworów niemieckiego kompozytora Michaela 

Villmowa. To właśnie jego kompozycje znalazły się na mojej najnowszej płycie. Do 

współpracy zaprosiłam Pawła Karę – perkusistę, wieloletniego muzyka Filharmonii Kaliskiej 

obecnie pracującego w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Partie organowe 

wykonał Łukasz Mosur – kaliszanin,  asystent  Akademii Muzycznej  im. Grażyny  i  Kiejstuta  
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Bacewiczów w Łodzi, a na saksofonie zagrał sam kompozytor. Nagranie zrealizowano 

w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku, a jego finałem był pierwszy publiczny koncert będący 

zarazem polskim prawykonaniem tego utworu 22 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Świętego 

Józefa w Kaliszu. Był to równocześnie koncert inaugurujący V Kaliski Festiwal Chóralny. Po 

raz pierwszy utwór został wykonany z tekstem łacińskim. Światowe prawykonanie utworu, 

które odbyło się w Hamburgu w 2008 roku zabrzmiało z niemieckim tłumaczeniem tekstu św. 

Franciszka z Asyżu. Utwór  zróżnicowany pod względem brzmieniowym, wykorzystuje chór 

w wielu fragmentach jako element składowy barw przenikających się nawzajem w budowaniu 

muzycznych emocji. Największym wyzwaniem było przekazanie intencji kompozytora, 

którego  muzyka jest prosta, intymna lecz zarazem głęboko poruszająca i emocjonalna.   

Przewodni temat „Da pacem” – pokój,  prezentowany jest w zróżnicowany sposób 

zarówno w tekście jak i melodyce utworu. Pierwsze takty trzyczęściowego dzieła rozpoczynają 

instrumenty perkusyjne wywołując wrażenie burzy. Z tego żywiołu wyłania się, słowo 

„pokój”, wypowiadane w różnych językach, które jest jednak uwięzione w chaosie, 

symbolizując poplątane języki budowniczych wieży Babel. Ferment ten obrazuje bezsilność 

wysiłków ludzkich w dążeniu do pokoju i porozumienia. Następnie wybrzmiewa antyfona „Da 

pacem, Domine – Daj pokój, Panie” – prezentowana początkowo przez saksofon, później 

zaśpiewana  przez głosy męskie. Poszczególne fragmenty chorału gregoriańskiego 

komentowane są przez saksofon. Bazę tekstową drugiej części stanowi łaciński test Modlitwy 

o pokój św. Franciszka z Asyżu:  

Oratio sancti Francisci 

Domine, fac me servum pacis tuae, 

ubi odium, amorem seram; 

ubi iniuria, veniam; 

ubi dubium, fidem; 

ubi desperatio, spem; 

ubi caligo, lucem; 

ubi tristitia, laetitiam. 

O Domine coelestis, concede mihi ut ne 

tam petam 

 

 O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego 

pokoju, 

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje 

nienawiść; 

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

Światło tam, gdzie panuje mrok; 

Radość tam, gdzie panuje smutek 
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Consolari quam consolare, 

Intellegi quam intelligere  

Amari quam amare 

Nam in dando recipimus, 

in ignoscendo ignoscimur, 

et in moriendo ad vitam aeternam 

nascimur.  

Amen 

  

Spraw abyśmy mogli, 

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 

Nie tyle szukać miłości, co kochać; 

Albowiem dając, otrzymujemy; 

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, 

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

 

 

Ekspresyjne wołanie chóru „O, Panie…”, zmienia się w błaganie oparte na ciepłych 

i harmonijnych dźwiękach słowa „miłość”. Trzecia finałowa część wyraża wiarę i nadzieję 

ludzi, jednocząc ich w pragnieniu pokoju. Tym razem radosne Da pacem, Domine, dialogujące 

z saksofonem przywołuje skojarzenia z rajskimi chórami aniołów „in paradisum, deducant te 

angeli, .... Chorus  angelorum te suscipiat…”. Wszystkie części utworu połączone są 

improwizowanymi partiami perkusji, które zapowiadają lub podsumowują poszczególne wątki. 

Wraz z chórem, saksofonem i perkusją, rozbrzmiewają w „Da Pacem” organy, które oprócz 

dźwiękowego wzmocnienia dzieła tworzą w nim samodzielną przestrzeń. 

          Kolejnym utworem zawartym na płycie jest Kyrie eleison również Michaela Villmowa.  

Utwór na 4-8 głosowy chór mieszany z towarzyszeniem saksofonu oparty jest na tekście 

liturgicznym Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  Utwór jest samodzielną formą, nie 

stanowi jednej z części mszy. Rozpoczyna się błagalnym, emocjonalnym zawołaniem 

saksofonu, które przejmuje chór :”Panie zmiłuj się nad nami”. Również w tym utworze dają 

się wyczuć jazzowe fascynacje kompozytora, przesiąknięte – jak przyznaje sam autor – 

inspiracjami związanymi z niezwykłą aurą Norwegii i norweskiej przyrody, która jest dla niego 

drugą ojczyzną.  

Osadzając swoje dzieła w przestrzeni idei oraz powierzając każdemu odcinkowi 

muzycznemu istotne i precyzyjne przesłanie, kompozytor oferuje wykonawcom szereg 

narzędzi, w szczególności są one we władaniu dyrygenta,  którego zadaniem jest sięgnięcie  do  
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głębokich pokładów wrażliwości, by ekspresywnie zobrazować ludzkie słabości, błędy 

i pragnienia. Następnym ważnym wyzwaniem dla dyrygenta, było prawidłowe ujęcie formy 

utworu, w której poszczególne fragmenty wprowadzają nowe motywy, a także uchwycenie 

odpowiedniej współzależności między płaszczyzną instrumentalną a wokalną. W kolejnych 

odsłonach partytury, partie chóralne są zróżnicowane pod względem charakteru 

i przydzielonych im funkcji. Obok fragmentów, w których chór jest nośnikiem warstwy 

słownej, pojawiają się odcinki przypisujące mu tworzenie tła dla pozostałych instrumentów. 

Ilustracyjność ta znakomicie współgra z tekstowym przekazem, wpisując się w spójną formę 

kompozycji. Kompozytor zestawił motywy zaczerpnięte z chorału gregoriańskiego ze 

swobodną harmonią, wzmocnioną dialogiem saksofonu, perkusji i organów, ten potencjalny 

ładunek emocjonalny i odpowiedzialność za jego przekaz spoczywają w rękach dyrygenta. 

 Wprawdzie zestawienie saksofonu jako instrumentu dialogującego z chórem ma już 

w literaturze muzycznej wiele znakomitych przykładów i pięknych wykonań, ale spotkanie 

z Michaelem Villmowem i wspólna praca budująca most polsko-niemiecko-norweski dała 

wiele satysfakcji wszystkim wykonawcom. Bariery towarzyszące budowniczym wieży Babel, 

staraliśmy się pokonać na jednoczącej nas płaszczyźnie muzycznej, a wrażliwość i wzajemne 

inspiracje sprawiły, że zgodnym głosem wyśpiewywaliśmy POKÓJ. Owocem tego mariażu jest 

przybliżenie polskim melomanom twórczości nieznanego dotąd kompozytora, którego 

poszukiwania i fascynacje zasługują na uwagę. 

 Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które spotkałam na drodze tworzenia 

płyty. Muzykom: Pawłowi Karze, Łukaszowi Mosurowi, Michaelowi Vilmowowi, wszystkim 

chórzystom Chóru Kameralnego WPA UAM w Kaliszu, Kajetanowi Wiśniewskiemu za 

wspaniałą grafikę przedstawiającą przesłanie utworu, Jakubowi Garbaczowi za profesjonalną 

realizację nagrania, władzom Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za wsparcie finansowe oraz księdzu prałatowi 

Andrzejowi Plocie i księdzu doktorowi Jarosławowi Powąsce za umożliwienie nagrań 

w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora 

Postępowanie kwalifikacyjne I stopnia zostało przeprowadzone na Akademii 

Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2001 roku. Wykonawcami koncertu  
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w ramach mojego przewodu doktorskiego był  Chór Kameralny WPA UAM 

w Kaliszu, w programie którego znalazły się utwory a cappella różnych epok oraz Kaliski 

Chór Akademicki Polifonia, który wykonał Mszę Nelsońską J. Haydna z Orkiestrą 

Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej pod moją dyrekcją.  

2001 rok to czas intensywnej pracy z Kaliskim Chórem  Akademickim Polifonia 

założonym przez profesora Jerzego Rubińskiego, którego kierownictwo objęłam w 1994 roku, 

prowadząc nieprzerwanie do 2007 roku.  Bardzo ważnym wydarzeniem dotychczasowej 

działalności zespołu było wykonanie  Pasji według św. Jana  - J. S. Bach pod batutą Tadeusza 

Wicherka uwieńczone pierwszym polskim nagraniem koncertowym całej Pasji (płyta CD 

wydana przez DUX) z udziałem znakomitych solistów: Anny Guz - sopran, Doroty Lachowicz 

– mezzosopran, Jerzego Knetiga - tenor, Czesława Gałki - bas, Józefa  Fraksteina - bas. 

Chór Polifonia działał przy obecnym Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 

w Kaliszu (dawniej Instytut później Filia), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. W skład zespołu wchodzili studenci kierunku Wychowanie muzyczne (obecnie 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) realizujący Chór w ramach zajęć 

dydaktycznych. Świadomość pracy z przyszłymi muzykami budziła poczucie ogromnej 

odpowiedzialności za ich rozwój. Jako nadrzędny cel przyjęłam nie tylko przekazanie wiedzy 

teoretycznej i metodycznej z zakresu prowadzenia chóru, co stanowi priorytetowy element 

edukacji, ale również rozbudzenie pasji, która jest gwarantem sukcesów i satysfakcji 

zawodowej. Radość wspólnego muzykowania i miłość do muzyki umożliwiły realizację 

ambitnych planów koncertowych wykraczających poza „obowiązkową” działalność chóru. 

Dlatego obok udziału zespołu w uroczystościach uczelnianych: inauguracje roku 

akademickiego, absolutoria, drzwi otwarte czy koncerty wigilijne, realizowałam z chórem 

program umożliwiający prowadzenie działalności koncertowej, udział w festiwalach 

i współpracę z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. Współpraca z zawodową orkiestrą 

była ważnym elementem rozwoju muzycznego studentów, stawiała ona równocześnie przede 

mną ogromne wymagania perfekcyjnego przygotowania partii chóralnych. Brak doświadczenia 

chóralnego niektórych studentów i ciągła rotacja wymagały każdorazowo wielu 

ponadplanowych prób, w których chórzyści chętnie uczestniczyli nie szczędząc wolnego czasu 

(często weekendowego) identyfikując się z artystycznymi planami zespołu. Doskonalenie 

warsztatu wykonawczego, dbałość o uzyskanie jednolitości brzmienia, prawidłowa emisja 

i  doskonała  znajomość  partii  wokalnych  stały  się  priorytetowe  w  mojej pracy. Wysiłki te 
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zaowocowały wykonaniem ważnych dla mnie dzieł takich jak: Via Crucis - Pawła 

Łukaszewskiego z udziałem znakomitych wokalistów Piotra Olecha, Krzysztofa Szmyta 

i Jarosława Bręka pod dyrekcją Tadeusza Wicherka (2002), Missa Pro Pace - W. Kilara (2002 

Kalisz), Msza Nelsońska - J. Haydna (2003 r. Kalisz), Requiem d- moll KV 626 - W.A. Mozarta 

(2004 Kalisz, Warszawa, Płock), IX Symfonia d – moll op.125 - L. van Beethovena (2004 r. 

Kalisz), którą w tym czasie śpiewano w większości miast dla uczczenia przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej. W 2004 roku pojawiło się w repertuarze chóru Pop Oratorium „Miłosierdzie 

Boże”- Z. Małkowicza. Utwór został zarejestrowany i wydany na płycie CD. Kompozycja 

odbiegająca charakterem i stylem od dotychczas wykonywanego przeze mnie repertuaru, 

została bardzo pozytywnie przyjęta przez chórzystów tym bardziej, że przyswojenie materiału 

muzycznego nie stanowiło większego problemu. Jak sama nazwa wskazuje utwór z pogranicza 

muzyki pop wykonywany  przez orkiestrę, chór i zespół Lumen przypadł do gustu szerokiej 

publiczności. Koncerty odbywały się nie tylko w Kaliszu i pobliskim Ostrowie Wielkopolskim 

ale również w odległych miastach: Warszawie, Poznaniu, Miliczu, Łańcucie, a prowadzone 

były pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Kolejne projekty symfoniczne to Via Crucis – F. Liszta 

(pod dyrekcją Agnieszki Kreiner), Msza Koronacyjna - W.A. Mozarta (pod dyrekcją 

Mieczysława Gawrońskiego), Credo – H. Seroka z udziałem samego kompozytora, Magnificat 

– J. S. Bacha (pod dyrekcją Lucjana Laprusa), O. Nicolai – Missa in D (pod moją dyrekcją) czy 

Koncerty Kolęd. Udział studentów w projektach wokalno-instrumentalnych stwarzał 

możliwość  poznania wybitnych dzieł muzycznych poprzez aktywne uczestnictwo. Obserwacja 

pracy dyrygentów symfonicznych z zespołem instrumentalnym podczas prób stała się szansą 

zdobycia praktycznej wiedzy, potrzebnej studentom Edukacji muzycznej do samodzielnego 

wykonania dzieł wokalno-instrumentalnych podczas dyplomów. Umożliwienie studentom 

zdobywania doświadczenia połączone z pracą nad techniką dyrygencką, metodyką 

prowadzenia zespołów i emisją były ważnym elementem funkcji opiekuna koncertów 

dyplomowych z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej, za organizację których 

odpowiadałam. W pracy z chórem akademickim, obok utworów wokalno-instrumentalnych 

ważne miejsce zajmował repertuar a cappella pochodzący z różnych epok co umożliwiało 

studentom zaznajomienie się problematyką wykonawczą poszczególnych stylów. Kaliski Chór 

Akademicki Polifonia poprzez swoją działalność koncertową stał się rozpoznawalną marką 

Kalisza. W okresie 2001-2005 dał ponad 50 koncertów w kraju i za granicą. Z zespołem brałam 

udział w festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2003 roku  
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chór zdobył Złoty Medal na IX Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Budapeszcie, 

trzykrotnie zajął I miejsce w Konkursie Pieśni Chóralnej Lucjana Laprusa we Wrocławiu. 

Znaczący dla zespołu był również udział w Festiwalu Muzyki w Sankt-Petersburgu czy Carmen 

Sacrum – Ogólnopolskich Spotkaniach Chóralnych.  

W 1996 roku zaproponowałam grupie studentów, w których widziałam rozbudzoną 

pasję wspólnego muzykowania udział w tworzonym przeze mnie Chórze Kameralnym WPA 

UAM w Kaliszu. Moja decyzja dała możliwość absolwentom uczelni pozostania w kontakcie 

z ukochaną muzyką. Członkami chóru są zarówno studenci jak i absolwenci naszego wydziału. 

Wieloletnia praca, rozwijająca umiejętności wokalne studentów i później absolwentów, daje 

możliwości swobodniejszego doboru repertuaru. Świadomość i warsztat artystyczny moich 

chórzystów pozwala sięgać do twórczości kompozytorów współczesnych, których zgłębianie 

i analiza, daje dużą satysfakcję. Moim zadaniem i jednocześnie wyzwaniem jest wyważona 

interpretacja i zachowanie proporcji między emocjami zawartymi w tej muzyce a tekstem. 

Szczególnie interesujące w mych poszukiwaniach są utwory sakralne, w analizie których ważną 

rolę odgrywa duchowa warstwa utworów.  Zdobywane doświadczenie pozwoliło mi na 

uświadomienie sobie roli słowa w procesie inspiracji kompozytorskiej. Współzależność 

warstwy słowno-muzycznej, potęgująca wymiar dzieła muzycznego, stała się głównym 

drogowskazem w poszukiwaniu prawdy wykonawczej w dziele artystycznym. Satysfakcję 

w podążaniu ścieżkami kompozytorów, dawała możliwość docierania do sacrum zawartego 

w utworach i konfrontacja ich interpretacji z wrażliwością współczesnego odbiorcy. Prawda 

ukryta w tekstach i dźwiękach jest wyzwaniem dla dyrygenta do tworzenia nie tylko 

artystycznego wizerunku dzieła, ale swojego rodzaju misją kształtowania postaw etycznych. 

  

 Naturalną potrzebą chóru jest koncertowanie. Koncerty są ukoronowaniem, żmudnej – 

choć  przynoszącej satysfakcję i radość ze wspólnego muzykowania – pracy na próbach. Gdy 

zespół nasz rozsmakował się już w występach przed kaliską publicznością i przed słuchaczami 

z okolicznych miejscowości, zapragnął zweryfikować swe umiejętności przed szerszym forum 

na konkursach chóralnych. Dla dyrygenta i dla chóru jest to dodatkowy zastrzyk energii 

i motywacji konsolidującej zespół w uzyskaniu jeszcze lepszego brzmienia, ekspresji i wyrazu 

artystycznego. Występy przed jury, a także przed innymi zespołami, które stanowią bardzo  
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świadomą i krytyczną widownię – zobowiązują. Dodatkowo, gdy jurorzy kwalifikują 

chór wśród laureatów, dla chóru jest to nieoceniony impuls do dalszej pracy, 

a dyrygent może otrzymać cenne uwagi, by efekt jego pracy z chórem był jeszcze lepszy. 

 Do najważniejszych wyróżnień zdobytych z Chórem Kameralnym zaliczam: Złote 

Pasmo na VII Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, I miejsce na III Wrocławskim 

Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Vratislavia Sacra, II miejsce podczas 

Międzynarodowych Spotkań Chóralnych Ad Gloriam Dei w Pińczowie, Srebrny Dyplom na 48 

Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, I miejsce oraz GRAND 

PRIX na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Pieśni Maryjnej AVE MARIA w Chojnicach, 

Złote Pasmo na Międzynarodowym  Konkursie  Chóralnym - Ohrid Choir Festiwal w 2014 

i 2017 roku (dodatkowo wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora 

macedońskiego), Złote Pasmo na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej „Carmen 

Fidei” w Osiu,  Złote Pasmo w kategorii Muzyka sakralna na V Międzynarodowym  Konkursie  

„Canco Mediterrania” im. Paula Casalsa w Lloret de Mar w Hiszpanii, Srebrne Pasmo na 

XXVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego 

w Rumi, Złote Pasmo oraz I miejsce w kwalifikacji ogólnej na VI Międzynarodowym 

Konkursie im. Liviu Borlana w Rumunii, Złote Pasmo na VI Międzynarodowym Festiwalu 

Muzyki Pasyjnej w Szczecinie. W latach 2001-2018 (po uzyskaniu tytułu doktora) 

zrealizowałam z Chórem Kameralnym ponad 150 koncertów zarówno a cappella jak i wokalno-

instrumentalnych, w których podobnie jak z chórem akademickim odpowiadałam za 

przygotowanie partii wokalnych. Do nich zalicza się koncert w ramach III Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Perkusyjnej, podczas którego został wykonany utwór Uneven Souls – 

Nebojśa Jovana Źivkovića z Gdańską Grupą Perkusyjną Jeuenesses Musicales. W 2005 roku 

w ramach XII Wielkopolskich Spotkań Chóralnych Carmen Sacrum zabrzmiała Msza 

Luterańska g-moll – J. S. Bacha pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Dalsze projekty 

symfoniczne realizowane pod dyrekcją dyrektora Filharmonii Kaliskiej – Adama Klocka to: 

Muzyka filmowa Zbigniewa Preisnera (2008 - Kalisz, 2010 - Płock, Elżbieta Towarnicka – 

sopran, Konrad Mastyło – fortepian), Muzyka Wojciecha Kilara (2008), Kolędy na Fryckową 

Nutę – autorskie opracowania i kompozycje Fryderyka Stankiewicza (2011) czy Wspomnienie 

Niemena – utwory Czesława Niemena w wykonaniu jego córki Natalii Niemen i Marka Bałaty 

(2012). W 2015 roku chór koncertował również z Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Muzycznej 
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w Hamm w Niemczech,  a w  2017 mieliśmy wielką przyjemność wystąpić wraz z Chórem 

Kameralnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Orkiestrą Kameralną 

Polskiego Radia AMADEUS pod batutą Agnieszki Duczmal podczas koncertu z okazji 98 

rocznicy powstania Uniwersytetu.  Muzyka wokalno-instrumentalna zajmuje szczególne 

miejsce na mojej muzycznej drodze. Choć większość koncertów z Filharmonią Kaliską 

wykonana była przez dyrygentów symfonicznych czułam się zawsze odpowiedzialna za 

ostateczny kształt artystyczny dzieła, a udane koncerty odbierałam również jako osobisty 

sukces. Najwięcej satysfakcji dały mi utwory wokalno- instrumentalne realizowane pod moją 

batutą: Msza Koronacyjna – W. A. Mozarta (2004), Missa in D – Otto Nicolai (rejestracja na 

płycie CD 2007), Lacrymosa – Fryderyka Stankiewicza (prawykonanie 2007), Missa Criolla  - 

Ariel Ramirez (2008), Ave Maria – Andrzeja Henryka Bączyka (prawykonanie 2011), Agnus 

Dei - Egil Hovland (prawykonanie polskie 2012), Requiem – W.A. Mozarta (część 1i 2, 2017).  

Agnus Dei – koncert na fagot i chór a cappella został zarejestrowany na płycie CD. Partię 

fagotu zrealizował Nikodem Antosik – muzyk filharmonii kaliskiej. Płyta uzyskała pozytywne 

recenzje czasopisma Twoja Muza. Obie zarejestrowane płyty przedstawiłam jako dzieło 

artystyczne w postępowaniu habilitacyjnym w 2013 roku, którego nie obroniłam. 

 Sezon artystyczny 2016-2017 był podsumowaniem dwudziestoletniej działalności 

Chóru Kameralnego. Ważnym wydarzeniem dla chóru był koncert jubileuszowy XX-lecia, 

który zorganizowałam w okresie zimowym, by w ciemnej scenerii kościoła, równolegle ze  

spektaklem dźwięku, mogła rozbłysnąć  feeria świateł, potęgując wrażenia muzyczne 

w niezwykłej przestrzeni kościoła, pozwalającej w elastyczny sposób wykorzystywać jego 

architekturę, by uzyskiwać ciekawe brzmienia wzmacniające doznania artystyczne. Ten 

wyjątkowy występ odbył się w Kościele Garnizonowym w Kaliszu – miejsce wybrałam 

nieprzypadkowo ze względu na wykonywany repertuar oraz wspaniałą akustykę świątyni. 

Chłodną temperaturę  panującą w kościele rozgrzała gorąca atmosfera życzliwej, szczelnie 

wypełniającej świątynię publiczności i podekscytowani wykonawcy. Jubileuszowe spotkanie 

to święto dla całej społeczności chóru – obecnych członków zespołu jak i tych, którzy przez 

lata uczestniczyli w jego pracach oraz dla wielu sympatyków. Oprócz aspektu artystycznego 

tego  wydarzenia,  równie  istotny  był  ten  jednoczący  chórzystów  w  twórczych działaniach, 

utwierdzający w przekonaniu, że ich pasja i hobby przynoszą szlachetne rezultaty nie tylko im 

samym – poruszając struny niebanalnego wzruszenia słuchaczy. Wieczór ten dla wielu jego 
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uczestników pozostanie w pamięci jako fascynujące przeżycie jednoczące odbiorców 

i wykonawców w uniwersum sztuki. Na zakończenie sezonu chór otrzymał odznakę Zasłużony 

dla Miasta Kalisza, a ja Nagrodę Miasta Kalisza. Wyróżnienia, które są aprobatą dla naszych 

działań  i motywacją na przyszłość.  

W październiku 2017 już po raz trzeci odpowiadałam za muzyczną stronę koncertu 

In memoriam Profesorowi Jerzemu Rubińskiemu - zmarłemu w 2007 roku, wieloletniemu 

dziekanowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.  Moim zamysłem było 

wykonanie Requiem Mozarta przez absolwentów, którzy pamiętają profesora. Próby 

przeprowadzałam nie tylko w ciągu tygodnia ale również w weekendy, by mogły w nich 

uczestniczyć osoby mieszkające w odległych miejscach (Poznań, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz). 

Requiem przez lata było ulubionym utworem moim i moich chórzystów – większość studentów 

i absolwentów Edukacji muzycznej miała z nim już wcześniej kontakt, dlatego z wielką 

radością przyjęli propozycję, która pozwoliła im powrócić do przeszłości wspominając studia 

i ulubionego Profesora. Do prowadzenia poszczególnych części zaprosiłam wykładowców – 

dyrygentów pracujących na naszym wydziale. Projekt zakończył się sukcesem, którego finałem 

był koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kalskiej i ponad stuosobowym chórem, przy 

wypełnionym po brzegi publicznością Kościele Garnizonowym w Kaliszu.   

 

 Nierozłącznym elementem mojej działalności artystycznej jest dydaktyka i praca 

organizacyjno-menedżerska w zakresie upowszechniania kultury muzycznej. Zdając sobie 

sprawę z konieczności wieloaspektowych działań powołałam do życia w 2014 roku Kaliski 

Festiwal  Chóralny.  Kalisz, mimo że jest miastem tylko stutysięcznym, wiele się w nim 

dzieje. W dziedzinie chóralistyki można także znaleźć ciekawe propozycje. Ogólnopolską 

renomą cieszą się Schola Cantorum – Festiwal Muzyki Dawnej i nieco młodszy, ale także 

z bogatym dorobkiem Carmen Sacrum Festiwal - Wielkopolskie Spotkania Chóralne, 

w którym wielokrotnie występowały moje chóry. Uzupełniając tę ofertę postanowiłam 

stworzyć forum chóralne o bardzo szerokim spektrum, by móc prezentować Kaliszanom bogaty 

wachlarz muzyki chóralnej. Kaliski Festiwal Chóralny odbywa się w miesiącach wiosennych, 

a do udziału w pierwszej edycji zaprosiłam większość chórów kaliskich. Kaliscy chórzyści 

nigdy przedtem nie występowali w takiej ilości pod wspólnym szyldem. Pomysł okazał się 
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trafiony i KFC zagościł na stałe w kalendarzu kaliskich imprez kulturalnych. Rok później 

w Kaliszu gościły już chóry akademickie z Wrocławia i Poznania – festiwal stał się 

ogólnopolski, a dwa lata później zyskał status międzynarodowego, goszcząc zespoły z Serbii, 

Szwecji i Turcji. Jak każdy organizator ponoszący odpowiedzialność za nowe przedsięwzięcia, 

byłam pełna obaw przed pierwszym festiwalem. Trema organizatorska nie zniknęła jednak 

także przed drugim i trwa do dzisiaj. Mimo wielu trudności –  głównie finansowych – udaje się 

pozyskać przychylność władz uczelni, miasta, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

i gospodarzy świątyń, w których głównie są organizowane koncerty. Festiwal odbędzie się 

w tym roku już po raz szósty, prezentując kaliszanom piękną muzykę w wykonaniu 

znakomitych chórów, także spoza naszego kraju. Jestem również organizatorem uczelnianych 

koncertów okolicznościowych, koncertów promujących uczelnię poza jej murami, a rozwijanie 

zamiłowania do muzyki chóralnej wśród kaliskiej publiczności przyjęłam jako swoistą misję. 

Do 2007 roku byłam odpowiedzialna za organizację koncertów dyplomowych. Obecnie jestem 

opiekunem praktyk dyrygenckich studentów poziomu licencjackiego, których finałem jest 

publiczny koncert dyplomowy. Po uzyskaniu stopnia doktora prowadziłam zajęcia chóru,  

dyrygentury, zespoły wokalne, seminaria prac licencjackich i magisterskich.  

 

 Muzyka jest dla mnie jednym z ważniejszych składników życia i antidotum na chaos 

kulturowy towarzyszący transformacjom współczesnego świata, tak było od dzieciństwa – 

poprzez całą moją edukację. Jestem wdzięczna Polihymni – muzie pieśni chóralnej – za  

możliwość obcowania z arcydziełami sztuki  jako ich odbiorca czy też – dzięki temu, że jestem 

dyrygentem – jako twórca. Pragnę także, by moja pasja pomagała innym ludziom 

w poznawaniu jej piękna. By ponadczasowe wartości, które ze sobą niesie mogły łagodzić 

obyczaje, dawać satysfakcję, radość i szczęście – wartości prawdziwe – w naszym, niestety, 

coraz bardziej sztucznym, plastikowym świecie. Zgłębiając kolejne pokłady wtajemniczenia 

muzycznego zrozumiałam niezwykłą wartość dyscypliny, którą się zajmuję. Będąc 

dyrygentem, odkrywam artystyczny potencjał zawarty w kompozycjach i ulegam ich urokowi. 

Dzięki gruntownie przemyślanej i skrystalizowanej koncepcji mam możliwość rzeźbienia 

w materii słowa  i  dźwięku  nadając  ostateczny kształt  intencjonalnym dziełom, których  rysy 

autorzy zapisali w postaci partytur, by podczas koncertu zaprezentować możliwą do uzyskania 

  




