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1. Habilitant: dr Marianna Majchrzak 

2. Posiadane dyplomy 

• 1999 - dyplom ukończenia Poznańskiej Podstawowej Szkoły Muzycznej 

im. H. Wieniawskiego w Poznaniu; klasa fortepianu mgr Urszuli Białas 

• 2005 - dyplom ukończenia Państwowego Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza 

w Poznaniu; klasa fortepianu (sekcja jazzowa) dra Piotra Kałużnego 

• 2008 - stopień licencjata na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej w trzech specjalnościach: dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna 

i muzyka kościelna, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej 

i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; klasa 

dyrygentury prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz 

• 2009 - stypendystka programu LLP Erasmus na Universitat fur Musik und 

Darstellende Kunst w Wiedniu; klasa dyrygentury chóralnej prof. Erwina Ortnera 

• 201 O - stopień magistra na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej w dwóch specjalnościach: dyrygentura chóralna i muzyka kościelna, na 

Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej 

Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; klasa dyrygentury 

prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz na podstawie pracy Chorał 

gregoriański w opracowaniach cyklów mszalnych Giovanniego Pierluigiego 

da Palestriny. 

• 2015 - stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie 

artystycznej: dyrygentura na podstawie dysertacji Śpiew chorałowy jako źródło 

inspiracji dla kompozytorów renesansowych i współczesnych na przykładzie 

wybranych utworów (promotor: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz) 

3. Dotychczasowe zatrudnienie 

• od 2011-wykładowca na Akademii Muzycznej im . I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

• od 2011 - pracownik Szkoły Muzycznej Yamaha w Zielonej Górze 



4. Przebieg rozwoju habilitanta 

Swoją drogę muzyczną rozpoczęłam w klasie fortepianu w Państwowej Podstawowej 

Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Już w szkole zdawałam sobie sprawę, 

że mimo mojej miłości do fo1tepianu, nie pociągało mnie instrumentalne wykonawstwo solowe. 

Będąc pianistą, zazdrościłam członkom szkolnej orkiestry możliwości wspólnego 

muzykowania. Szukałam ciągle okazji tworzenia i wykonywania muzyki wspólnie z innymi . 

Ponieważ grałam również na gitarze, znalazłam tego namiastkę śpiewając i grając 

w młodzieżowym zespole muzycznym działającym przy rodzimej parafii w Poznaniu. Kiedy 

więc w trakcie kształcenia w Państwowym Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza pojawiła 

się możliwość nowego profilu, bez wahania podjęłam decyzję o zmianie kierunku kształcenia 

z fo1tepianu klasycznego na fmtepian jazzowy. Moje umiejętności grania ze s.Juchu i talent do 

improwizacji rozwijałam przez dwa lata pod okiem dra Piotra Kałużnego. Specjalizacja 

jazzowa umożliwiała mi również grę w zespołach, co tak naprawdę najbardziej mnie pociągało . 

Jednak nadal poszukiwałam swojej ścieżki muzycznej samorealizacji. 

W czasach liceum nie obcowałam jeszcze z chóralistyką na zadawalającym mnie poziomie. 

Ten rozdział mojego muzycznego życia miał się dopiero otworzyć. Krokiem w tym kierunku 

były zajęcia z emisji głosu, które realizowałam już w trakcie szkoły średniej w klasie mgr 

Benigny Jaskulskiej. Początki kształtujące umiejętności śpiewu solowego wspominam jako 

niezwykle cenne i ważne w moim rozwoju. Pasja do śpiewu klasycznego rozbudzona przez 

. Benignę Jaskulską zaowocowała już w szkole średniej moimi koncertami solowymi 

(wielokrotne wykonania m.in. Stabat Mater G.B. Pergolesiego). Po zakończeniu szkoły 

średniej moja uwaga skierowała się ku Wydziałowi Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 

Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Iskrą, która zapaliła mnie do podjęcia decyzji o zdawaniu na 

ten kierunek studiów była obserwacja Chóru Akademickiego Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza prowadzonego wówczas przez Jacka Sykulskiego (śpiewała w nim moja siostra, 

dlatego miałam możliwość przyglądania się zespołowi z bliska). Rodzaj nowatorskiego zespołu 

jaki stworzył w tamtych czasach Jacek Sykulski absolutnie mnie olśnił. Urzekło mnie wspaniale 

brzmienie, wyjątkowo ciekawe utwory i aranżacje pisane przez dyrygenta stricte pod 

umiejętności i walory głosowe swoich chórzystów oraz nietuzinkowe postrzeganie materii 

chóralnej. W 2005 roku zostałam członkiem tego chóru i pod okiem Jacka Sykulskiego 

spędziłam cztery wspaniałe lata pełne dynamicznego rozwoju, nadzwyczajnych doznań 

muzycznych, niezliczonych koncertów, poszerzania chóralnych horyzontów i podróży po 

całym świecie (Boliwia, Japonia, USA, wiele krajów Europy). 



Wszystko to odbywało się równorzędnie z budowaniem mojego doświadczenia 

dyrygenckiego. Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiałam pod okiem prof. dr hab. Krystyny 

Domańskiej-Maćkowiak. Z powodu jej przejścia na emeryturę, po pierwszym roku studiów 

profesor Domańska z serdecznością przekazała mnie pod skrzydła młodszego, a znakomitego 

pedagoga, prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz, w której klasie skończyłam 

studia licencjackie, a potem magisterskie. Motywacji prof. Magdaleny Wdowickiej

Mackiewicz zawdzięczam także wyjazd na stypendium do Wiednia w ramach programu 

ERASMUS. 

Pobyt w stolicy muzyki, obcowanie z poziomem artystycznym sztuki skupionej w tym 

wyjątkowym mieście było przeżyciem ogromnym, które silnie ukształtowało moje patrzenie na 

muzykę. Niezwykle wartościowym doświadczeniem były zajęcia z dyrygentury na Universitat 

flir Musik und Darstellende Kunst Wien pod kierunkiem prof. Erwina 011nera oraz śpiewanie 

w prowadzonym przez niego zawodowym chórze Arnold Schoenberg Chor, z którym miałam 

możliwość nagrania płyty z motetami Antona Brucknera. Cenne były także zajęcia ze śpiewu 

gregoriańskiego prowadzone przez Keesa Pouderoijena, a także możliwość obserwacji prób 

orkiestry Concentus Musicus Wien pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta. Artystyczne, 

muzyczne doświadczenia wiede11skie cenię sobie ogromnie. Były nie tylko doświadczaniem 

wykonawstwa na najwyższym poziomie. Codzienna praca z tamtymi zespołami, obserwacja 

metod ich pracy, to przede wszystkim zaczerpnięcie z doświadcze11 światowej sławy muzyków, 

poszerzenie własnych muzycznych horyzontów, praktyka i wiedza, które owocują w całej 

mojej późniejszej karierze artystycznej. 

W czasie studiów związana byłam z wieloma chórami. Ogromnie ceniłam sobie zai·ówno 

możliwość śpiewu, jak i obserwacji pracy dyrygenta. Śpiewałam 111e tylko w Chórze 

Akademickim UAM pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Przez dwa lata byłam asystentką 

w prowadzonym przez prof. Magdalenę Wdowicką-Mackiewicz Chórze Kameralnym 

Dysonans. Dało mi to możliwość zapoznania się z niezwykle bogatym materiałem pod okiem 

wybitnego pedagoga. Szczególnie cenię sobie doświadczenie związane z wykonawstwem 

muzyki dawnej oraz wspaniałe przeżycia związane z trofeami na ogólnopolskich 

i międzynarodowych konkursach. Asystowanie w Chórze Kameralnym Dysonans dało mi także 

możliwość praktykowania jako dyrygent w zespole o niezwykle wysokim poziomie 

wykonawczym. Przez dwa lata byłam także członkiem Pozna11skiego Chóru Kameralnego, 

którego kierownikiem artystycznym jest Bartosz Michałowski . Doświadczenia budowania 

zespołu z tym niezwykle utalentowanym dyrygentem, który przesycony był szkołą 



prof. Stefana Stuligrosza uzupełniło moJe spojrzenie na chóralistykę o kolejny obszar 

muzycznych doznań. 

Na początku mojej drogi zawodowej, już jako pracownik uczelni, miałam natomiast 

możliwość asystowania w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej, którego twórcą 

i dyrygentem jest prof. dr hab. Marek Gandecki. Poszerzenie perspektywy patrzenia na muzykę 

chóralną poprzez śpiewanie oraz współpracę z prof. Markiem Gandeckim ogromnie ubogaciło 

moją muzyczną wyobraźnię, wyczuliło na ekspresję i niezwykle emocjonalny przekaz dzieł. 

Cennym doświadczeniem z czasów współpracy z tym zespołem było uczestnictwo i laury 

w krajowych i zagranicznych konkursach (w tym zdobycie GRAND PRIX - Rubinowej Lutni 

im. Jerzego Libana z Legnicy na 46. Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat) . 

Współpraca z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej zaowocowała także 

poszerzeniem mojej działalności. Powierzono mi przygotowania zespołów wokalnych do 

wykonań kompozycji wokalno-instrumentalnych. Współpracowałam z wybitnymi artystami, 

m.in. z prof. Marcinem Sompolińskim przy projekcie Passio wg Johannes-Passion BWV 245 

Jana Sebastiana Bacha (2014) oraz Magnificat Jana Sebastiana Bacha -wykonanie w ramach 

obchodów 95-lecia poznańskiej Akademii Muzycznej podczas koncertu: Via Mariana -

Renard Czajkowski in memoriam (2015), czy z Marcinem Maseckim i Jerzym Rogiweiczem 

przy projekcie Oratorium o św. Wojciechu Sanctus Adalbertus op. 71 w ramach Festiwal 

Nostalgia (2016). 

W poznańskiej Akademii Muzycznej oprócz pasji do dyrygentury chóralnej rozwijałam 

także zamiłowanie do muzyki kościelnej, przede wszystkim śpiewu chorałowego, kt_óre 

rozbudził we mnie ks. dr hab. Mariusz Białkowski. Zgłębianie zapisów adiastematycznych 

połączone z ogromną ilością koncertów z prowadzoną przez księdza scholą gregoriańską 

Canticum Cordium spowodowały, że moja pasja do śpiewu gregoriańskiego niezwykle się 

pogłębiła. Zaowocowało to zarówno wyborem tematu pracy magisterskiej: Chora! 

gregoriański w opracowaniach cyklów mszalnych Giovanniego Pierluigiego da Palestriny jak 

i późniejszej dysertacji doktorskiej: Śpiew chorałowy jako źródło inspiracji dla kompozytorów 

renesansowych i w.spólczesnych na przykładzie wybranych utworów. Zgłębianie tematyki 

śpiewu chorałowego jest mi nadal niezwykle bliskie i stale obecne zarówno w kręgu moich 

zainteresowań naukowych, jak i artystycznych. Chorał gregoriański w różnych odsłonach 

pojawia się w materiale wybieranym dla prowadzonych przeze mnie zespołów, czego obrazem 

jest również płyta przedstawiona do oceny w ramach przewodu habilitacyjnego. 



Oprócz praktykowania w chórach wielkich mistrzów, których miałam szczęście spotkać na 

swojej drodze, powoli budowałam także swoją własną, indywidualną przestrzet'I muzycznych 

realizacji. Już jako studentka drugiego roku (2006) powołałam do istnienia 

Solacki Chór Kameralny (działający pierwotnie pod nazwą Schola Sołacka przy parafii 

św. J.M. Vianneya w Poznaniu). Zespół złożony z moich rówieśników rozwijał się wraz ze 

mną. Budowanie wrażliwości wykonawczej, rozwój emisyjny zespołu, a także coraz szerszy 

zakres repertuarowy - wszystkie te elementy ewoluowały wraz z moim doświadczeniem 

dyrygenckim tak, że po kilku latach Sołacki Chór Kameralny stał się zespołem 

rozpoznawalnym i cenionym na muzyczneJ mapie Poznania. Na dorobek artystyczny 

Sałackiego Chóru Kameralnego składają się liczne koncerty, m.in. cykliczne Zaduszki 

Salackie, Koncerty przed Pasterką, Koncerty Pasyjne, prawykonania dzieł Marka 

Raczyńskiego i nagranie kantaty wokalno-instrumentalnej Cantus Psalmorum, którą 

kompozytor napisał na dziesięciolecie istnienia chóru (2016). Zespół poszczycić się może także 

nagrodami na ogólnopolskich konkursach: 

• 2011 - II nagroda i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu maryjnego na 

VI Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach 

• 2011 - GRAND PRIX oraz Nagroda dla najlepszego dyrygenta na VI Ogólnopolskim 

Konkursie Chóralnyn1. im. Waclawa z Szamotu/ 

• 2013 - Złote Pasmo na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 

w Chełmnie 

• 2013 - II miejsce na 3. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej w Poznaniu 

• 2017 - Złoty Dyplom i Nagroda dla wyróżniającego się dyrygenta na 

VIII Ogólnopolskim Konkursie Pie.śni Pasyjnej w Bydgoszczy. 

Repertuar chóru to wyłącznie muzyka sakralna. W swoim dorobku zespół posiada utwory 

kompozytorów różnych epok, jednak głównie są to utwory współczesne o eufonicznym 

brzmieniu. Ponieważ zespół powstał przy kościele św. J.M. Vianneya w Poznaniu to mimo, że 

obecnie nie zajmuje się już oprawą muzyczną niedzielnych Mszy św. uczestniczy jednak 

w życiu parafii dbając o oprawę muzyczną najważniejszych uroczystości (Triduum Paschalne, 

Pasterka, Boże Ciało). W repertuarze zespołu stale znajduje się ogromna ilość opracowat'I pieśni 

kościelnych przeznaczonych na różne okresy liturgiczne. 



Równolegle do działalności w Sałackim Chórze Kameralnym zaczęła się w mojej 

świadomości rodzić i krystalizować zupełnie nowa koncepcja artystyczna. Jej realizacja 

wymagała stworzenia grupy wokalnej, w której każdy członek dysponowałby ciekawą barwą 

głosu i silnym brzmieniem tak, by przy realizacji utworów móc eksponować poszczególne 

partie nie tracąc przy tym walorów zespołowego brzmienia. Chciałam, by członkowie zespołu 

sprawdzali się w realizowanym materiale muzycznym zarówno jako soliści jaki i śpiewacy 

zespołowi. Dlatego też w 2011 roku, po ukończeniu studiów na poznańskiej Akademii 

Muzycznej powołałam do istnienia Zespól Solistów Lumen Vocale. Warto nadmienić, że 

chociaż dziś nazwa ta jest powszechnie już przyjęta i funkcjonuje w kręgu polskiej chóralistyki, 

to na początku naszego istnienia spotykaliśmy się z pytaniami „czy opisywana formacja to 

zespół wokalny czy grupa solistów? Wyrażenie to w pierwszym odczuciu może istotnie 

wydawać się sprzeczne. Nazwa ta jednak, to mój niezwykle świadomy sposób na uwypuklenie 

poszczególnych barw głosu, na wyostrzenie ich charakterystyki przy jednoczesnym dbaniu 

o podstawowe elementy dobrego brzmienia: stopliwość i odpowiedni balans. Czy jest to 

możliwe? Czy odejście od hermetycznego wyrównanego brzmienia, do którego przyzwyczaili 

nas wybitni The King's Singers nie jest naruszeniem pewnych reguł, które wypracowali 

najlepsi? Moim zdaniem nie. Przy całej fascynacji zespołami tak wielkiej klasy, chciałam 

stworzyć coś zgoła innego, bardziej uwypuklającego koloryt brzmieniowy poszczególnych 

głosów"'. 

Początkowo zaprosiłam do udziału w przedsięwzięciu byłych chórzystów Chóru 

Akademickiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrosłych spod skrzydeł jego 

ówczesnego dyrygenta, Jacka Sykulskiego. Charakteryzowali się ogromnym doświadczeniem 

wykonawczym i dużym obyciem scenicznym, a jednocześnie byli ciekawi nowych wyzwat1. 

Stwarzało to dobry fundament do intensywnego rozwoju w nowym, proponowanym przeze 

mnie kierunku. 

Aby osiągać coraz wyższy poziom umiejętności technicznych, ciągle się rozwijać oraz 

konfrontować posiadaną wiedzę ze znakomitymi specjalistami na pewnym etapie istnienia 

zespol11 nawiązałam współpracę ze wspaniałym śpiewakiem i cenionym pedagogiem 

drem hab. Jarosławem Brękiem . Zajęcia odbywane pod jego kierunkiem dały nam możliwość 

ogromnego rozwoju wokalnego, panowania nad własnym głosem , podniosły możliwości 

techniczne i - co niezwykle ważne - przy zachowaniu własnej specyfiki brzmieniowej 

1 M. Majchrzak - ,, Un soir de neige" Francisa Poulenca - wyzwanie na sześć głosów . Z wystąpienia podczas 
konferencji naukowej: Trendy w chóralistyce, Szczecin 24 .04 .2018 r. (referat w trakcie publikacji przez 
wydawnictwo Akademie Sztuki w Szczecinie) 



ogromnie wpłynęły na uwspólnienie ścieżki emisyjnej, czego efektem było silne, nasycone 

brzmienie. Zajęcia w trybie indywidualnym pozwoliły również na zachowanie odrębności 

barwowej, o którą - mimo śpiewania zespołowego - nieustannie mi chodziło. Zajęcia 

z Jarosławem Brękiem cenię sobie ogromnie. Tym bardziej, że chociaż moja ścieżka rozwoju 

dotycząca obszaru emisji głosu zaczęła się już w szkole średniej, to jednak dopiero Jarosław 

Bręk zachwycił mnie wszystkimi elementami pracy nad głosem. Jego korzenie chóralne, 

związane z Poznańskimi Słowikami prof. Stefana Stuligrosza dały fenomenalne porozumienie 

także na gruncie muzyki zespołowej, do której wykonywania nas rozwijał. 

Praca przynosiła efekty. Jako uznanie dla poziomu artystycznego Zespołu Solistów Lumen 

Vocale odbieram liczne zaproszenia na festiwale. Najbardziej cenionym przez nas na początku 

naszej kariery było uczestnictwo w Ili A cappella Poznań Festival na zaproszenie Affabre 

Concinui (2012). Potem przyszedł czas udziałów w ogólnopolskich konkursach, z których 

Lumen Vocale wracał z licznymi nagrodami: 

• 2011 - I miejsce w kategorii: zespoły wokalne na XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnym 

Cantio Lodziensis w Łodzi 

• 2012 - Złoty Dyplom w kategorii chórów świeckich na V Ogólnopolskim Konkursie 

Ars Liturgica w Gnieźnie 

• 2013 - GRAND PRIX na XXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej 

im. ks. Stanisława Ormi11skiego w Rumii 

• 2014 - III miejsce na 46. Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cant at w Legnicy 

• 2015 ~ GRAND PRIX na / Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej 

Music Everywhere w Gda,1sku 

Rok 2016 przyniósł zmiany w części składu zespoh1. Solowa kariera i kolejne etapy 

w życiu rodzinnym dotychczasowych członków wymagały ode mnie nowych rozwiązat'l. 

Lumen Vocale zawsze szczycił się wspaniałymi głosami. Byłych członków Zespołu podziwiać 

można obecnie jako artystów związanych z akademiami operowymi w Berlinie, Paryżu 

i Zurychu, ale relacje i przyjaźt'l, które zrodziły się między nami owocują ciągłą współpracą, 

czego namiastką było zaproszenie ich do gościnnego udziału w nagraniu płyty. 

Skład funkcjonujący od 2016 roku stworzyłam w większości z zawodowych muzyków, 

których kwalifikacje pozwalały na sięgnięcie po repertuar o wiele bardziej skomplikowany 

i którego efekty widać na płycie wydanej w roku 2017. Na drodze rozwoju tej grupy, wśród 



licznych występów i festiwali przedstawionych dokładnie w dokumentacji dorobku 

aitystycznego znalazły się także trofea konkursowe, m.in. 

• 2016 - Nagroda Główna w konkursie Musica Sacra na 51 . Międzynarodowym 

Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach 

• 2016 - Złoty Dyplom oraz Nagroda Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury 

w Międzyzdrojach na 51. Międzynarodowym Festiwalu Pie!mi Chóralnej 

w Międzyzdrojach. 

Kolejnym dużym krokiem na szczeblach konkursowych zespołu było zakwalifikowanie się 

do konkursu w Arezzo we Włoszech. Prezentując częściowo materiał, który znalazł się na 

płycie, Zespół Solistów Lumen Vocale odniósł ogromny sukces. Doceniony przez 

międzynarodowe jury tego prestiżowego konkursu, zdobył aż trzy drugie nagrody spośród 

sześciu kategorii, w których brał udział oraz nagrodę specjalną: 

• 2018 - 66. Concorso Polifonico Internazionale Guido d'Arezzo w Arezzo we Włoszech: 

Druga Nagroda w kategorii 1. sekcja B - utwory obowiązkowe dla zespołów 

kameralnych 

Druga Nagroda w kategorii 7. - średniowieczna monodia liturgiczna 

Druga Nagroda w kategorii 1. sekcja E - utwory obowiązkowe z repertuaru śpiewu 

gregoriańskiego 

• Nagroda specjalna w kategorii 1. - za najlepsze wykonanie utworu romantycznego 

Repertuar Zespołu skupia się głównie wokół muzyki współczesnej. Oczywiście w dorobku 

programowym Lumen Vocale posiada także kompozycje mistrzów innych epok, jednak 

muzyka współczesna stanowi centrum zainteresowania Zespoh1 i obejmuje zarówno 

kompozycje obecnie niezwykle popularne w środowisku chóralnym (np. Erica Whitacre'a, 

Marka Raczyńskiego), jak i te rzadziej wykonywane m.in. ze względu na stopień trudności 

(np. Francisa Poulenc'a). Wśród swojego repertuaru Lumen Vocale posiada także kompozycje, 

które według mojej wiedzy nie były jeszcze dotychczas wykonane w Polsce (np. Leo Nestora). 

Fakt ten sprawia, że rozczytanie materiału partyturowego, nadanie mu indywidualnej ekspresji 

wykonawczej praca nad koficowym efektem stają się wyzwaniem niezwykle 

satysfakcjonującym. 

Opisany pov,ryżej przebieg rozwoju Zespołu Solistów Lumen Vocale jest 

realizacją koncepcji artystycznej, którą nakreśliłam powołując zespół do istnienia którą 

konsekwentnie kreowałam, aż do uzyskania obecnego poziomu artystycznego . 



Trzeci zespół, który prowadzę równolegle, to Chór Szkoły Muzycznej Yamaha 

w Zielonej Górze, który założyłam w 2013 r. Zrzesza on głównie rodziców i dziadków dzieci 

uczęszczających do szkoły. W 2017 r. zespół świętował pięciolecie istnienia i jest on dla mnie 

kolejnym pasjonującym wyzwaniem, które buduję z ludźmi o ogromnych chęciach i miłości do 

muzyki, którą rozpoznali w sobie niejednokrotnie w dojrzałym już wieku. Spektrum 

działalności tego chóru i jego repe11uar są zgoła inne od zespołów prowadzonych przeze mnie 

w Poznaniu. Każdy zespół traktuję jednak bardzo indywidualnie, opracowując dla każdego 

z nich swój autorski program, umożliwiający każdemu indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Specyfika brzmienia starszych głosów i niewielkie doświadczenie wokalne chórzystów 

wymagają dobrania odpowiednich metod pracy adekwatnych do stopnia umiejętności 

chórzystów. Polem do intensywnego działania jest także praca nad emisją głosu. Natomiast 

dobranie odpowiedniego materiału muzycznego okazuje się zajęciem wymagającym od 

dyrygenta swego rodzaju pokory. Jako pedagog i dy1ygent staram się, by proponowany przeze 

mnie repertuar dostarczał chórzystom nie tylko satysfakcji i radości wykonawczej, ale także 

posiadał silne walory edukacyjne dotyczące poszerzania umiejętności emisyjnych zespołu. 

Balans pomiędzy tymi czynnikami, stawianie sobie i chórzystom ambitnych celów pozwala, 

mimo ich dojrzałego wieku, na ciągły wzrost świadomości wokalnej chórzystów. Przynosi 

także satysfakcjonujące efekty w regularnych, atrakcyjnych występach. 

Dla wszystkich swoich zespołów organizuję liczne warsztaty chóralne starając się, by czas 

spędzany wspólnie na śpiewaniu owocował zarówno coraz lepszym brzmieniem i bogatszym 

materiałem, jak i wartościowymi relacjami międzyludzkimi, przyjaźnią i wspólnymi 

wspomnieniami. Tę sferę pracy zespołowej uważam za niezwykle ważną i cenną. 

Na drodze mojego rozwoju wartym zaznaczenia jest także fakt, że w trakcie studiów 

zostałam laureatem II Nagrody na XIIJ Ogólnopolskim Konkursie Dy1J1gentów Chóralnych 

im. prof Stanisława Kulczy11.skiego w Poznaniu (20 IO) oraz wyróżnienia na 

V Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii we Wroclawiu (2011 ). 

Ko11cząc z wyróżnieniem pozna11ską Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego 

w 2011 r. zostałam zatrudniona w macierzystej uczelni . Praca ze studentami zawsze była moim 

marzeniem. Kontynuując rodzinną wielopokoleniową tradycję nauczycielską odbieram 

możliwość bycia wykładowcą, jako misję i powołanie do służenia młodszym pokoleniom na 

drodze ich rozwoju. Z ogromną odpowiedzialnością podchodzę do prowadzonych zajęć 

z dyrygentury, starając się rozwijać nie tylko umiejętności techniczne i interpretacyjne 

w zakresie dyrygowania. Indywidualny kontakt z młodymi adeptami sztuki dyrygenckiej 

wykorzystuję również jako przestrze11 do pobudzania i precyzowania ich zainteresowa11 



artystycznych. Natomiast zajęcia z czytania partytur, które prowadzę także w języku angielskim 

ze studentami z Chin, traktuję jako niezwykle ważne uzupełnienie przedmiotu: dyrygentura. 

W trakcie studiów w Wiedniu uczęszczałam na znakomite ćwiczenia z czytania pa1tytur, które 

prowadził Vladimir Kiradjiev. Sięgając po doświadczenia współpracy z mistrzami, których 

wskazówki głęboko zapadły w mojej świadomości, staram się mobilizować studentów do 

głębokiej analizy i różnorodnych ćwiczeń związanych z przyswajaniem pa1tytury, tak, aby 

perfekcyjna znajomość materii ułatwiała otwarcie drzwi do bogatego świata przemyślanych 

interpretacji. W latach 2015-2018 sprawowałam opiekę merytoryczną nad Zespołem dla 

praktyk studenckich studiów licencjackich. Ceniąc sobie te zajęcia, wykorzystuję je by dzielić 

się ze studentami swoim doświadczeniem na różnych płaszczyznach pracy z zespołem: 

stawianiu sobie wymaga11, budowaniu sprawnego, efektywnego i atrakcyjnego przebiegu 

próby, czy też dynamiki pracy nad wybranym repe1tuarem. Owocem tych zajęć było 

przygotowanie pod moją opieką 21 licencjackich recitali dyplomowych oraz liczne występy 

zespołu podczas koncertów i warsztatów z udziałem studentów w roli dyrygentów. 

Od roku akademickiego 2018/2019 powierzona mi została opieka nad Zespołem dla 

praktyk studenckich studiów magisterskich. Specyfika tych zajęć - z racji nieco większego 

doświadczenia młodych dyrygentów - jest innego rodzaju wyzwaniem. Podchodząc 

z szacunkiem do młodzieńczych wizji interpretacyjnych staram się wysoko stawiać poprzeczkę 

dotyczącą chociażby kreatywnego i energicznego wykorzystywaniu czasu próby, oraz 

perfekcyjnego przygotowywania się do zajęć. Dopełnieniem mojej działalności motywującej 

studentów do poszukiwań własnych doświadczeń muzycznych jest opieka merytoryczna nad 

Studenckim Kołem Artystyczno-Naukowym Dyrygentury Chóralnej (od 2017 r.). Wychodząc 

naprzeciw potrzebom studentów staram się pomagać im w realizacji pomysłów dotyczących 

zbierania muzycznych doświadcze11 (m.in. koncertem w marcu 2018 r. otworzyliśmy cykl 

Studenci i ich chótJI umożliwiający studentom występ z prowadzonymi samodzielnie 

zespołami). Z inicjatywy Kola organizowane są także lekcje otwarte w zakresie dyrygentury 

oraz warsztaty. 

Nieustannie pracuję też nad własnym rozwojem. Ogromnie ce111ę sobie udział 

w konferencjach naukowych szczególnie jako prelegent (m.in. w Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, 

Białymstoku, Poznaniu), ale również jako słuchacz i uczestnik dyskusji. Ten rodzaj aktywności 

zawodowej nieustannie poszerza moją wiedzę i potrzebę samokształcenia. Po zakończeniu 

studiów nadal brałam udział w licznych warsztatach i kursach (np. 13. International 

Masterclassfor Chora! Conductors w Marktoberdo,:fie w 2013 r.). 



Jako pracownik Akademii Muzycznej w Poznaniu szybko zaangażowałam się w życie 

uczelni. Oprócz udziału w pracach Katedry Chóralistyki (m.in. organizacja Ogólnopolskiego 

Konkursu Dy,ygentów Chóralnych im. prof Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu oraz 

Międzynarodowych KursÓ'rl' Interpretacji Muzyki Chóralnej) i Zakładu Muzyki Kościelnej 

jestem także członkiem Rady Wydziału i Kierownikiem Praktyk Studenckich. Za pracę na rzecz 

uczelni odznaczona zostałam Zespołową Nagrodą Rektorską II i III stopnia (2015 i 2016). 

W roku 2017 zostałam natomiast odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego medalem Zasłużony dla Kultwy Polskiej. 

5. Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

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

• Lumen Vocale contemporary chora/ music - płyta wydana w 2017 r. przy wsparciu 

Fundacji Tuu (ZAiKS L V0 I) zawierająca dwanaście współczesnych utworów z repertuaru 

muzyki chóralnej a cappella wykonanych przez Zespół Solistów Lumen Vocale w składzie: 

Marianna Majchrzak - sopran/ kierownik artystyczny 

Julita Mańczak - sopran 

Jędrzej Suchan - kontratenor 

Jarosław Szemet - tenor 

Marek Lewandowski - baryton 

Wojciech Rasiak- bas 

gościnnie : Paulina Bierwagen, Joanna Klonowska, Adam Kutny, Andrzej Lewicki , 

Witold Lewicki, Radosław Wencek 

1. Francis Poulenc (1899-1963)- Un soir de neige I De grande cuillers de neige 

2. Francis Poulenc ( 1899-1963) - Un soir de neige I La bonne neige 

3. Francis Poulenc (1899-1963) - Un soir de neige I Bois meurtri 

4. Francis Poulenc ( 1899-1963) - Un soir de neige I La nuit le ji·oid la solitude 

5. Herbert Howells (1892-1983) -A Spotless Rose 

6. Marek Raczyński ( 1982) - Gaudeamus omnes 

7. Leo Nestor (1948)-Factus est repente de caelo smws 

s. Leo N es tor ( 1948) - Rorate caeli 

9. Eric Whitacre (1970) - With a Lily in Your Hand 

10. Eric Whitacre (1970) - This Marriage 

11. Benjamin Britten ( 1913-1976) -A Hymn to the Virigin 

12. Michael Engelhardt (1974)- Gaudete 



• Media Vita Marek Raczyński chorał works - płyta wydana w 2017 r. przez 

wydawnictwo RecArt. Krążek zawiera m.in. płytowe prawykonanie kantaty 

Cantus Psalmorum Marka Raczyńskiego na tenor, chór, zespół instrumentów 

dętych blaszanych, organy i perkusję . 

Zgoda kompozytora na przedstawienie płyty załączona została do dokumentacji. 

Wykonawcy: 

Sołacki Chór Kameralny 

Maciej Kwaśnikowski - tenor 

Krzysztof Leśniewicz - organy 

Zespół Instrumentalny Studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu 

Marianna Majchrzak - dyrygent 

Marek Raczyński - Cantus Psalmornm 

1. Exultate Deo 

2. Bonum est confiteri Domino 

3. Cantale Domino 

4. Venite, exultemus Domino 

s. Jubilate Deo 

6. Prezentacja osiągnięć przedstawionych do oceny 

• Lumen Vocale contempormy chora/ music 

Zarejestrowane na krążku utwory wykonane są w pojedynczej obsadzie . Jest to muzyczne 

odzwierciedlenie koncepcji artystycznej stworzonej przeze mnie grupy Zespół Solistów Lumen 

Vocale, która kryje się właśnie pod określeniem : »zespół solistów«. Do Lumen Vocale nigdy 

nie robiłam otwattych przesłucha11 . Zawsze osobiście zapraszałam wybrane przez siebie, znane 

mi z poznat'lskiego środowiska muzycznego osoby, dysponujące określonymi głosami , 

o których wiedziałam, że zarówno kolorytem głosu jak i potencjałem artystycznym wpiszą się 

w charakter zespołu. 

Osiągnięte brzmienie to moja niezwykle świadoma praca nad doborem konkretnych głosów. 

Ich ciekawa barwa, ale i odpowiednia emisja, pozwala realizować wizję zespołu, którego 

koncepcja wydaje się trafnie odzwierciedlać nowoczesne tendencje w chóralistyce. Małe 

ensemble wokalne są bowiem coraz bardziej cenionym i atrakcyjnym zjawiskiem 

artystycznym. 



Pierwsze cztery pozycje na płycie należą do cyklu Francisa Poulenca Un soir de neige: 

De grande cuillers de neige, La bonne neige, Bois meurtri, La ,mit le froid la solitude. 

W moim przekonaniu jest to dzieło absolutnie wyjątkowe w każdym elemencie swej 

konstrukcji . Sięgnęłam po Un soir de neige ponieważ wartościowym i ciekawym pomysłem 

wydawało mi się uchwycenie kompozycji Poulenca w bardzo małym, pojedynczym składzie 

przypominającym o idei neoklasycznych brzmień instrumentalnych, w których ważne było 

uwypuklenie poszczególnych barw instrumentów (w tym przypadku do czynienia miałam 

z najpiękniejszym instrumentem jakim jest głos ludzki, z całą paletą jego możliwości). Dla 

mnie,jako dla dyrygenta okazało się to wyzwaniem nieprzeciętnym, wymagającym dojrzałości, 

którą starałam się wykazać zachowując przy tym ciągle lekko młodzieńczy wyraz artystyczny. 

Pod kątem ukazania różnorodności brzmienia jednostek w jednoczesnej spójności 

brzmieniowej zespołu starałam się dobrać materiał nagraniowy. 

Cykl muzycznie urzeczywistniający Un soir de neige stworzony został do wierszy 

surrealistycznego poety Paula Eluarda ( 1895-1952). Głębia znaczeń, symboli i abstrakcyjnych 

wizji budowanych przez francuskiego liryka miała potężny wpływ na ogólny nastrój 

brzmieniowy całego cyklu. Rzetelne tłumaczenia z języka francuskiego, które podczas pracy 

nad płytą jeszcze bardziej uświadomiły nam fenomen artystów, z którymi przyszło nam się 

zmierzyć (Eluard i Poulenc) powodowały, że do zadania podeszliśmy z pasją i entuzjazmem. 

Harmonia Poulenka była dla nas niemałym wyzwaniem (mimo, że część solistów dysponuje 

słuchem absolutnym). Pomysły brzmieniowe kompozytora, jak mówił Tadeusz Zieleński -

proste akordy, ale pikantnie zdeformowane2 sprawiały, że ich wystrojenie i uzyskanie balansu 

poszczególnych składników okazało się elementem wymagającym dużego nakładu pracy 

i umiejętności. Cykl Un soir de neige ze względu na poziom harmonicznej trudności nie jest 

często wykonywany. Tym bardziej cieszyło nas, że mierzymy się z dziełem wybitnym, które 

rozwija zarówno nas, jak i nasze poczucie brzmienia, harmonii i emocjonalności wykonawczej. 

Kompozycja Herberta Howells A Spotless Rose urzekła mnie możliwością jeszcze 

silniejszej prezentacji głosu solowego. Utwór oparty jest na XV-wiecznym anonimowym 

tekście, któremu kompozytor nadał muzyczną formę ABA. Opowieść o udziale Najświętszej 

Dziewicy w tajemnicy Bożego Narodzenia w partii solowej powierzona jest (dość 

niespotykanie) najniższemu głosowi męskiemu. Przepiękną harmonię kompozytor buduje 

w oparciu o równoległe pochody akordowe. Gdy po raz pierwszy prezentowaliśmy ten utwór 

2 zob. T .A. Ziele11ski, Slyle, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1981 , s. I 00. 



na I Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku 

publiczność zachwyciła się solową pa1tią, którą wykonał ówczesny baryton Lumen Vocale 

Adam Kutny (obecnie solista Internationalen Opernstudios der Staadsoper w Berlinie). Wersję 

płytową zarejestrował natomiast Wojciech Rasiak (obecnie solista Internationalen 

Opernstudios der Staadsoper w Zmychu). Umieszczając A Spotless Rose na krążku chciałam, 

by utwór ten - dzięki ciekawej harmonii niezwykle silnie podkreślił walory głosowe 

poszczególnych śpiewaków - ze szczególnym uwypukleniem solowej partii głosu męskiego. 

Kompozycja dla mnie osobiście wyjątkowa to Gaudeamus omnes Marka 

Raczyńskiego, której historia przedstawiona jest szczegółowo w opinii kompozytora 

załączonej do dokumentacji. Gaudeamus omnes autor skomponował na moją prośbę, pod 

wpływem koncepcji zrodzonej z badań związanych z przygotowywaną przeze mnie dysertacją 

doktorską. Pmtytura wydana obecnie przez wydawnictwo Walton Music doczekała się 

ogromnej ilości wykonań na całym świecie. Utworu tak dla mnie niezwykłego nie mogło także 

zabraknąć na płycie Lumen Vocale contemporary chorał music. W swojej pierwotnej koncepcji 

kompozytor przeznaczył Gaudeamus na typowy skład chóralny. Takie wykonanie zostało 

zarejestrowane podczas koncertu w ramach mojego przewodu doktorskiego (wykonanie 

wspólne Sałackiego Chóru Kameralnego i Zespołu Solistów Lumen Vocale umieszczone na 

pmtalu YouTube ma obecnie ponad dwanaście tysięcy wyświetleń i jest także dołączone do 

strony wydawnictwa Walton Music jako przykładowe dla kompozycji Marka Raczyńskiego, 

z czego jestem ogromnie dumna). Na omawianej płycie zarejestrowałam jednak tę kompozycję 

w pojedynczej obsadzie głosowej zmieniając nieco oblicze swojej pierwotnej interpretacji. 

Ciekawiło mnie tym razem solistyczne wykorzystanie głosów, które niezwykle precyzyjnie 

musiały budować akordy intensywnie nasycone interwałami sekundowymi. Silniejsze, bardziej 

postawione w sensie emisyjnym głosy brzmią stanowczo i mniej eterycznie w porównaniu do 

wykonania chóralnego. Moim zamiarem było , by wśród licznych wykonań, które miałam 

możliwość słyszeć, to, nagrane przez Lumen Vocale było radykalnie inne. Chciałam, by 

wpisując się muzyczną filozofię płyty ukazywało kolorystkę poszczególnych głosów solowych 

ujawniającą się jaskrawie w przeprowadzanych przez różne głosy motywach. 

Kolejne dwie kompozycje umieszczone na tej płycie, to utwory amerykańskiego twórcy 

Leo Nestora, według mojej wiedzy nie wykonywane do tej pory w Polsce. Ich wybór jest 

kontynuacją moJeJ fascynacji śpiewem chorałowym, którą przedstawiłam w dysertacji 

doktorskiej: Śpiew chorałowy jako źródło inspiracji dla kompozytorów renesansowych 

i współczesnych na podstawie wybranych utworów. Kompozycje te, są współczesnymi 

obrazami muzycznymi opartymi na chorałowym pierwowzorze, 
. . . . 
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strukturze fragmenty oryginalnych kompozycji gregoriańskich. Ich solowe wykonania dają 

możliwość ukazania kolejnej odsłony brzmienia poszczególnych głosów. Prezentują także 

moją dbałość, by zachować jak największą zgodność z zasadami śpiewu chorałowego 

w oparciu o najnowsze osiągnięcia badań naukowych dotyczących tej dziedziny. Dla motetu 

Factus est repente punktem wyjścia jest chorałowe comuniones śpiewane podczas uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego. Wspomniany gregoriański incipit poprzedza niezwykle ciekawe 

opracowanie współczesne przedstawiające biblijny fragment wydarzeń związanych 

z Pięćdziesiątnicą. Słychać w nim zarówno muzyczną koncepcję ilustracji porywu wiatru, 

gwaru mowy w różnych językach, jak i kojące uspokojenie po całym nadprzyrodzonym 

zdarzeniu. Wszystkie te elementy staraliśmy się odzwierciedlić poprzez silnie skontrastowaną 

interpretację. Rorate caeli natomiast, to kompozycja oparta o strukturę XIX-wiecznej antyfony 

adwentowej. Wyzwaniem dla zespołu było oddanie ducha pierwowzoru monodycznego, silnie 

wpływającego na wewnętrzną rytmikę fraz wynikającą z rytmu słowa. Frazy te kompozytor 

ozdobił bogatą, silnie dysonującą harmonią. Ujęte w polimetryczne przebiegi fragmenty 

wymagały rzetelnej pracy przy rozczytywaniu materiału i powracania świadomością do 

chorałowego źródła. Tego rodzaju kompozycje są silnym punktem mojej działalności 

artystycznej. Monodia gregoriańska znajduje się stale w kręgu moich naukowych 

zainteresowań . Odniesienie do autonomicznie istniejącego pierwowzoru gregoriańskiego, który 

ukazywać można na nowo za pomocą współczesnych środków wykonawczych jest dla mnie 

zjawiskiem niezwykle atrakcyjnym. Moja dociekliwość wypływająca z naukowej refleksji nad 

tą gałęzią sztuki i stała współpraca z wybitnym specjalistą w tej dziedzinie jakim jest 

ks. dr hab. Mariusz Białkowski pozwala mi odpowiedzialnie rozwijać ten obszar mojej 

działalności artystycznej. Pasjonuje mnie fakt, że uruchamia on także całe bogactwo 

kontekstów i kulturowych odniesień, które staram się przekazać członkom zespołu. 

Dwie kompozycje niezwykle popularnego amerykańskiego twórcy Erica Whitacre'a, 

to kolejna propozycja na płycie Lumen Vocale contempormy chora! music. 

With a Lily in Your Hand należy do pięknego tryptyku Three Flower Songs natomiast 

This Marriage to prosta chóralna miniatura o niezwykle subtelnym brzmieniu. Sięgając po te 

dość popularne kompozycje chcieliśmy pokazać nowatorskie oblicze brzmieniowe Lumen 

Vocale w utworach powszechnie znanych. Zależało nam, by mierząc się z kompozycjami 

wykonywanymi najczęściej przez zespoły o większym aparacie wykonawczym, pokazać 

kontrast efektu jaki można uzyskać w pracy z małym ensemblem. 



Do pracy nad nagraniem A Hymn to the Virigin Benjamina Brittena zaprosiłam byłych 

członków Zespołu Solistów Lumen Vocale. Ponieważ płyta powstała w szóstym roku naszej 

działalności i do tego czasu skład się mocno zmienił, chciałam, by na płycie znalazły się także 

głosy, które swoją pracą od początku budowały markę i poziom zespołu. Dlatego też 

dwuchórowa kompozycja angielskiego twórcy posiada nieco inny charakter brzmieniowy. 

Utwór wykonany jest w szerszej obsadzie i we fragmentach tutti-w mojej ocenie- jako jedyna 

pozycja na płycie brzmieniowo zbliżony jest do wykonań chóralnych. Jest to jednak cel 

zamierzony, zrealizowany z myślą o byłych i obecnych członkach zespołu Lumen Vocale, 

którzy spotkali się ponownie przy tworzeniu Lumen vocale contemporary chora! music. 

Płytę kończy utwór radosny i energiczny - opracowanie popularnej melodii 

bożonarodzeniowej: Gaudete. Kompozycja Michaela Engelhardta, twórcy narodowości 

amerykańskiej wieńczy szereg utworów, które zaprezentowaliśmy na płycie. W swej 

interpretacji Gaudete chciałam ukazać brzmienie odważne, częstokroć pozbawione 

klasycznego wyrazu, a uchylające rąbka możliwości brzmieniowych skierowanych bardziej ku 

muzyce niekoniecznie związanej z nurtem klasycznym. Kompozycja jednak w moim 

przekonaniu ciekawie uzupełnia materiał prezentowany na płycie. W swoim ogólnym założeniu 

trzyma się bowiem ram klasycznych, a zastosowanie brzmie11 lekko nowatorskich, 

odbiegających od klasycznego pojęcia emisji głosu jest kolejnym potwierdzeniem mojego 

przywiązania do myślenia o Lumen Vocale jako o zespole solistów, w którym każdy dysponuje 

niepowtarzalną barwą i głosem możliwym do wykorzystania w przeróżnych konfiguracjach 

i odsłonach kolorystycznych. Chciałam również, by tego rodzaju odważne brzmienie było 

znakiem otwarcia na nowe, kolejne wyzwania. 

Podsumowując przedstawiony do oceny materiał nagraniowy chciałabym silnie podkreślić, 

że realizowałam go nie tylko jako dyrygent i kierownik artystyczny zespołu, ale także jako 

wokalista, solista - członek zespołu. Łączenie tych ról jest wielkim wyzwaniem. Pozwala nie 

tylko na samorealizację na wielu płaszczyznach: jako lider - pomysłodawca całego projektu, 

ale i jeden z członków grupy wokalnej. Jednoczesne śpiewanie i analiza wykonywanego 

materiału jest dla mnie innego rodzaju wyzwaniem niż wyłącznie praca dyrygenta. W mojej 

ocenie w pewnym sensie poszerza odpowiedzialność za ostateczny efekt dzieła. Mam 

przyjemność współpracować z ludźmi obdarzonymi nieprzeciętnym talentem wokalnym 

i interpretacyjnym. Otwartość na ich rady i doświadczenie ubogaca pracę ukazując szersze 

perspektywy. Mam nadzieję, że udało mi się zrealizować nowatorską wizję opisywanego na 

początku »zespołu solistów« uwypuklając zarówno walory brzmienia jednostki jak i ensemblu. 



• Media Vita Marek Raczyl1ski chora/ works 

Na płycie wydanej przez Marka Raczyńskiego w 2017 r. znalazła się kantata, którą 

kompozytor napisał na jubileusz 1 O-lecia prowadzonego przeze mnie Sałackiego Chóru 

Kameralnego. Po prawykonaniu, które odbyło się 28.05.2016 r. w kościele św. J.M. Vianneya 

nagraliśmy materiał 30.05 .2016 r., w kościele św. Krzyża w Poznaniu. 

Ponieważ współpracuję z Markiem Raczyńskim od dawna, a Sałacki Chór Kameralny 

niejednokrotnie zbierał laury za wykonania jego kompozycji uznałam, że byłoby wspaniale, by 

jego dzieło stanowiło zwieńczenie naszego koncertu jubileuszowego. Zwróciłam się z prośbą 

do kompozytora, czy nie zechciałby napisać utworu do wybranych, radosnych tekstów 

psalmów pochwalnych, które wpisywały się w moją wizję koncertu jubileuszowego. Marek 

Raczyński stworzył kantatę złożoną z pięciu części. Obsadę wykonawczą kompozycji stanowi: 

chór, tenor- solo, organy, zespół instrumentów dętych blaszanych ( dwie trąbki, dwie waltornie, 

dwa puzony) oraz zestaw instrumentów perkusyjnych (talerz, triangiel, dzwonki campanelh, 

dzwony rurowe). Realizacja kantaty nie była moim pierwszym doświadczeniem pracy 

z zespołem instrumentalnym. Jeszcze jako studentka realizowałam zajęcia z dyrygentury 

orkiestrowej podczas pobytu w Wiedniu, kilkakrotnie dyrygowałam Orkiestrą Kolegiaty 

Szamotulskiej (Koncert na organy i orkiestrę g-moll Mieczysława Surzyńskiego), a także 

wykonałam fragmenty Carmina Burana Carla Orffa podczas koncertu dyplomowego. 

Do współpracy z Sałackim Chórem Kameralnym przy realizacji mojej wizji Cantus 

Psalmorum zaprosiłam młodych instrumentalistów z Akademii Muzycznej w Poznaniu, 

znakomitego organistę orkiestry Opery Poznańskiej - Krzysztofa Leśniewicza oraz tenora -

Macieja Kwaśnikowskiego, byłego członka Zespołu Solistów Lumen Vocale, obecnie solistę 

Paris Opera Academy. 

Cantus Psalmorum tworzy pięć części: 

1. Exultafe Deo 

2. Bonum est confiteri Domino 

3. Cantale Domino 

4. Venite, exultemus Domino 

s. Jubilate Deo 



Części skrajne: Exultate Deo (Ps. 81, 2-4) oraz Jubilate Deo (Ps. 98, 4-6) zawierają 

podobny materiał muzyczny. Radosny charakter oddany jest za pomocą zróżnicowanych 

środków kompozytorskich . Zmienne metrum, akcenty, urozmaicona artykulacja w paitiach 

instrumentalnych kontrastują z partiami chóralnymi, które w układzie pięciogłosowym (dwa 

soprany, alt, tenor, bas) z wykorzystaniem faktury akordowej prezentują teksty psalmów 

81 i 98. W środku obu opisywanych części kompozytor wprowadza krótkie paitie liryczne 

prezentowane przez poszczególne głosy chóralne. We fragmentach tych zmienia także 

substancję dźwiękową zespołu instrumentalnego, która tym razem ściśle koresponduje 

z melodyką partii wokalnych. 

W części drugiej Bonum est confiteri Domino (Ps. 92, 2-5) oraz czwartej 

Venite, exultemus Domino (Ps. 95, 1, 3-4) Marek Raczyński wprowadza tenor - solo, którego 

partia utrzymana jest w kantylenowym charakterze i pozwala na uwypuklenie walorów 

głosowych solisty. Natomiast fragmenty chóralne (w części drugiej jedynie obsada głosów 

żeńskich) skonstruowane są w charakterystycznym dla kompozytora stylu opartym 

o współbrzmienia sekundowe. Marek Raczyński często tworzy harmonię za pomocą 

dokładanych kolejno składników (element ten zauważyć można zarówno w części czwartej 

niniejszej kantaty jak i we wcześniej opisywanej kompozycji Gaudeamus omnes). 

Część trzecia dzieła łączy się attaca z częścią drugą i jest opracowaniem początkowych 

wersów psalmu 96 ( 1-2). Energiczne Cantate Domino podobnie jak części skrajne zawiera 

elementy krótkiej artykulacji podkreślające radosny charakter. Rytm nasycony synkopami oraz 

kolorystyka brzmieniowa osiągnięta przy pomocy wykorzystanych instrumentów perkusyjnych 

dały w mojej ocenie pożądany efekt radosnego śpiewu pochwalnego. W środku tej części 

kompozytor umieszcza krótki fragment o spokojniejszym nastroju utrzymany w tonacji 

molowej. Nie tracąc charakteru dodaje on opisywanej części odrobiny patosu. 

Realizacja Cantus Psalmorum z Solackim Chórem Kameralnym jest niezwykle ważna 

w moim dorobku artystycznym. Stworzenie wizji interpretacji niewykonywanego dotychczas 

dzieła wokalno-instrumentalnego o dość obszernych rozmiarach (ponad 20 minut) było 

wyzwaniem niezwykle pasjonującym . Współpraca prowadzonego przez mnie Sołackiego 

Chóru Kameralnego ze znakomitymi instrumentalistami i solistami odzwierciedliła 

zinterpretowaną przez mnie wizję dzieła niezwykle spójnego w swojej architektonicznej 

strukturze, w którym jednak poszczególne części odzwierciedlają zróżnicowane podejścia do 

sposobów modlitwy ujętej w psalmach pochwalnych. 



Możliwość przygotowania prawykonania dzieła, które będzie ocemane przez jego 

kompozytora jest niewątpliwie ogromnym wyzwaniem i ekscytującym doświadczeniem. 

Odpowiedzialność za wizję twórcy zawartą w partyturze, a jednocześnie indywidualizm 

dyrygenta i potrzeba artystycznej realizacji własnej interpretacji utworu są niezwykle delikatną 

materią. Mając możliwość kilkukrotnie realizować prawykonania utworów Marka 

Raczyńskiego, poczytuję sobie za zaszczyt i uznanie dla moich wysiłków, że zaprosił nas do 

rejestracji dzieła na swojej płycie autorskiej wśród znakomitych zespołów takich jak Poznański 

Chór Kameralny (kier.at1. Bat1osz Michałowski) oraz Zespół Wokalny Minhnus (kier.at1. 

Sławomira Raczyńska). 

Mam nadzieję, że produkcja ta przyczyni się do rozpropagowania twórczości młodego 

poznańskiego twórcy, którego kompozycje są realizowane coraz częściej nie tylko w Polsce, 

ale i na całym świecie. 

7. Podsumowanie 

Oba przedstawione do oceny dzieła, płyta Lumen Vocale contempormy chorał music oraz 

realizacja Cantus Psalmorum zarejestrowana na płycie Media Vita Marek Raczyl1ski chora! 

works, są owocem moich zainteresowań, pasji, koncepcji artystycznych i twórczych 

poszukiwań. Są też dziełami, które miałam przyjemność zrealizować z założonymi 

i prowadzonymi przez siebie zespołami - Zespołem Solistów Lumen Vocale i Sałackim 

Chórem Kameralnym. 

Obcowanie z muzyką jest dla mnte zjawiskiem niemalże mistycznym, a możliwość 

współdzielenia pasji artystycznych z innymi ludźmi jest moim powołaniem, ale i wyzwaniem, 

które staram się realizować i rozwijać każdego dnia na wszystkich płaszczyznach swojej 

artystycznej, pedagogicznej i naukowej działalności . Jest bowiem we mnie nieustanna potrzeba 

podejmowania ciągle nowych wyzwań, twórcza ciekawość, która wyzwala kolejne projekty 

i miłość do muzyki, która owocuje coraz to nowymi artystycznymi realizacjami. 
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