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Akademia Muzyczna

im. Stanisława Moniuszki

w Gdańsku

rok akademicki 2022/2023

semestr pierwszy 
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Wielce Szanowni Państwo, 

za nami kolejny bardzo dynamiczny rok
akademicki – rok pełen wyzwań i gwałtownych
zmian sytuacji. Rozpoczynaliśmy go z nadzieją
na stopniowy powrót do stanu sprzed pandemii
COVID-19. Niestety, w połowie pierwszego
semestru, ze względu na przywracane
obostrzenia, musieliśmy odwołać zaplanowane
występy większych zespołów artystycznych, 
a publiczność koncertową czasowo ograniczyć
wyłącznie do członków społeczności aMuz.

W drugim semestrze trudno było cieszyć 
się z powrotu do tradycyjnych działań
artystycznych i dydaktycznych, gdy na Europę
padł ponury cień wojny i zaczęły docierać do
nas tragiczne wiadomości o sytuacji w Ukrainie.
Natychmiastową reakcją na te doniesienia było
ogłoszenie przez Samorząd Studencki zbiórki
żywności i najpotrzebniejszych produktów
bytowych. Grupa pedagogów aMuz
zobowiązała się udzielać bez wynagrodzenia
lekcji grupie uciekających przed wojną
studentów ukraińskich, by przygotować ich 
do studiów w naszej Alma Mater. Studenci 
ci otrzymali także możliwość nieodpłatnego
zakwaterowania w Domu Studenckim. Uczelnia
zorganizowała szereg koncertów
charytatywnych. Kilka takich wydarzeń zostało
zainicjowanych przez samych studentów 
- w tym koncert zrealizowany dzięki połączeniu
sił aMuz, Politechniki Gdańskiej i Akademii
Sztuk Pięknych. W geście solidarności 
z Ukrainą i w proteście przeciw zbrodniczym
działaniom Rosji - podobnie jak prawie cały
świat muzyczny - wyeliminowaliśmy 
z programów naszych koncertów muzykę
rosyjską. Nie była to decyzja łatwa - przecież 
o pięknie i wielkiej wartości tej sztuki nie trzeba
nikogo przekonywać. Ceną tych działań było
m.in. odwołanie Koncertu dyplomantów aMuz 
z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
podczas którego wyłoniony w drodze
przesłuchań student miał zaprezentować
Koncert skrzypcowy Dymitra Szostakowicza. 

Na szczęście pozostali dyplomanci 
- wykonawcy koncertów z Orkiestrą Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica im. W. Kilara 
w Słupsku, Elbląską Orkiestrą Kameralną 
i Akademicką Orkiestrą Symfoniczną - mogli
wykonać swoje programy bez przeszkód.

Mimo wszystkich przeciwności udało nam 
się dokonać bardzo wiele. Odbyły się liczne
wykłady, sesje naukowo-artystyczne,
sympozja, konkursy i koncerty – w tym kilka
będących wynikiem ścisłego współdziałania
między wydziałami. Po wielu latach udało się
powrócić do współpracy z Operą Bałtycką 
i zaprezentować na jej scenie dzieło Maurice’a
Ravela "Dziecko i Czary" – inaugurując tym
samym cykl „aMuz w Operze”. Ukazało się 
18 wydawnictw i 18 płyt CD. W powstaniu
aranżacji kolęd i w ich nagraniu wzięli udział
pedagodzy i studenci wszystkich wydziałów 
- to było prawdziwie rodzinne "aMuzowe
kolędowanie". 

Świętowaliśmy w minionym roku akademickim
75-lecie naszej Uczelni. Zbiegł się 
on z jubileuszem 75. urodzin prof. Konstantego
Andrzeja Kulki, wieloletniego pedagoga 
i doktora honoris causa naszej Uczelni. 
Z tej okazji, w ramach renomowanego
Gdańskiego Festiwalu Muzycznego i cyklu
„aMuz w Radiu Gdańsk”, odbył się koncert 
w wykonaniu Jubilata i Orkiestry Kameralnej
Camerata Gedania. Wśród wielu innych
wydarzeń, które wpisaliśmy w obchody 75-lecia
aMuz, był stojący na bardzo wysokim poziomie 
9. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej
im. Johannesa Brahmsa. Koncertem
monograficznym w wykonaniu pedagogów
Wydziału Wokalno-Aktorskiego uczciliśmy
także 150. rocznicę śmierci naszego Patrona.
Ostatnim akcentem roku akademickiego
2021/2022 były entuzjastycznie przyjęte przez
publiczność koncerty Orkiestry Kameralnej
Camerata Gedania wykonane podczas tournée 
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prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
Prorektor ds. artystycznych

do Niemiec i Luksemburga.

Radością napełnia nas nie tylko tak duża ilość
wydarzeń i bogata działalność naszej Uczelni,
ale i - a może przede wszystkim - wysoka
ocena ich jakości. Wyrazem tego są m.in.:
zwycięstwo Piotra Pawlaka w Konkursie
Czerwonej Róży 2021 na najlepszego studenta
województwa pomorskiego, 4 stypendia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Prezydenta Miasta Gdańska a także ponad
85 nagród i wyróżnień otrzymanych 
na konkursach muzycznych. „Najświeższymi”
laurami są zdobyte w prestiżowym
Międzynarodowym Konkursie "Muzyczne Orły"
dyplomy – 2 brązowe, 1 srebrny i 3 złote - oraz
Statuetka "Muzyczny Orzeł 2021".

Najbardziej jednak wymownym wyrazem
docenienia naszych dokonań jest kategoria „A”
otrzymana w ewaluacji działalności naukowo-
artystycznej za lata 2017-2021. Znaleźliśmy 
się tym samym w gronie czterech najwyżej
ocenionych uczelni muzycznych w Polsce. 
Jest to powód do dumy, ale i wyzwanie, które
będzie nas silnie motywować do niesłabnącej
aktywności twórczej.

Przed rokiem, w słowie wstępnym do naszego
kalendarium, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard
Minkiewicz pisał: „w ostatnim czasie
doświadczamy coraz większej zmienności
otaczającej nas rzeczywistości. To, co do tej
pory wszyscy uważali za pewnik - stałość
zamierzeń i przyzwyczajeń, trwałość
codziennej rutyny - w ciągu ostatnich
niespełna dwóch lat straciło swój
aksjomatyczny charakter.”   

Niestety, nie wiemy, czy czynniki niezależne 
od nas pozwolą nam w najbliższym czasie 
na realizację wszystkich zamierzeń. Dlatego,
prezentując niniejsze Kalendarium, prosimy
pamiętać, że wszystkie informacje 
o wydarzeniach są na bieżąco aktualizowane 
na naszej stronie internetowej. 

U progu nowego roku akademickiego życzę
całej społeczności aMuz powodzenia 
w realizacji planów naukowych i artystycznych,
a naszym Przyjaciołom - wielu chwil pełnych
wzruszeń podczas naszych koncertów. 

Zapraszamy!
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Inauguracja 11 października 2022 r.

Semestr pierwszy

Zajęcia dydaktyczne: 

Dzień rektorski:

Przerwa świąteczna: 

Sesja egzaminacyjna: 

Ferie zimowe: 

Sesja poprawkowa: 

Semestr drugi

Zajęcia dydaktyczne: 

Przerwa świąteczna: 

Dzień rektorski: 

Sesja egzaminacyjna: 

Sesja poprawkowa: 

1 października 2022 – 12 lutego 2023

1 października 2022 – 27 stycznia 2023

31 października 2022

20 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023

28 stycznia 2023 – 5 lutego 2023

6 lutego 2023 – 10 lutego 2023

13 lutego 2023 – 24 lutego 2023

13 lutego 2023 – 30 września 2023

13 lutego 2023 – 4 czerwca 2023

5 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023

2 maja 2023

5 czerwca 2023 – 16 czerwca 2023

4 września 2023 – 11 września 2023

Egzaminy wstępne: 19 czerwca 2023 – 27 czerwca 2023
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Kalendarium wydarzeń artystycznych 

i artystyczno-naukowych

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku

1 października 2022 – 12 lutego 2023 K
al

en
da
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um
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2.10.2022 | niedziela | 16:30
kościół pw. św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19)

III KONCERT Z CYKLU "GRAJMY PANU 
NA HARFIE", DZIEŃ MUZYKI

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy 

4.10.2022 | wtorek | 18:00
Sala Portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie (ul. Zamkowa 2)

KONCERT Z CYKLU "MUZYKA NA ZAMKU"

ORGANIZATORZY:
Bytowskie Centrum Kultury; Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie; Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

6.10.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz" 

ORGANIZATOR: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

6-7.10.2022 | czwartek - piątek

FESTIWAL ORGANY PLUS+ 2022: JESIEŃ
MASTERCLASS I

HARMONOGRAM:
6.10.2022 | czwartek 
12:00-13:30 / wykład na temat: 
Muzyka klawiszowa Dietricha Buxtehudego -
źródła-konteksty-interpretacje / Sala 221 
w budynku żółtym aMuz
14:45-17:30 / warsztaty / kościół Św. Trójcy 
w Gdańsku (ul. Świętej Trójcy 4)

7.10.2022 | piątek 
9:30-12:00 / warsztaty / kościół Świętej Trójcy 
w Gdańsku

19:15-20:30 / koncert w ramach Festiwalu
ORGANy PLUS+2022: JESIEŃ / kościół Świętej
Trójcy w Gdańsku

PROWADZĄCY: 
Pieter Dirksen - jeden z największych badaczy 
i interpretatorów europejskiej muzyki klawiszowej
siedemnastego wieku

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU: 
prof. dr hab. Andrzej Szadejko 

ORGANIZATOR: 
Festiwal ORGANy PLUS+ we współpracy 
z Klasztorem Franciszkanów w Gdańsku 
i Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

11.10.2022 | wtorek | 9:00
kościół pw. św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19)

UROCZYSTA MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA 
ROK AKADEMICKI 2022/2023

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

11.10.2022 | wtorek | 12:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

13.10.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
WIECZÓR PIANISTYCZNY

WYKONAWCA:
Wiaczesław Zubkow (Ukraina) - fortepian 

ORGANIZATOR: 
Katedra Fortepianu 

http://www.szadejko.com/
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15.10.2022 | sobota | 10:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-
ARTYSTYCZNA DLA MŁODYCH "MOJE
DOŚWIADCZENIE Z ZESPOŁEM CHÓRALNYM"

ORGANIZATOR:
Katedra Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej

16-17.10.2022 | niedziela - poniedziałek 

FESTIWAL ORGANY PLUS+ 2022: JESIEŃ
MASTERCLASS II

HARMONOGRAM:
16.10.2022 | niedziela
15:30-16:45 / Koncert / kościół Świętej Trójcy 
w Gdańsku (ul. Świętej Trójcy 4)

17.10.2022 | poniedziałek
9:30-11:00 / wykład: Organy hiszpańskie - styl 
i źródła / Sala 221 w budynku żółtym aMuz
11:15-13:00 / warsztaty / Sala 221 w budynku
żółtym aMuz
14:30-17:30 / warsztaty / kościół Świętej Trójcy 
w Gdańsku
17:30-19:00 / wykład: Muzyka iberyjska doby
baroku na instrumenty klawiszowe / kościół 
Świętej Trójcy w Gdańsku
 
PROWADZĄCY: 
Andres Cea Galan - jeden z największych
znawców i interpretatorów muzyki iberyjskiej

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU: 
prof. dr hab. Andrzej Szadejko

ORGANIZATOR: 
Festiwal ORGANy PLUS+ we współpracy 
z Klasztorem Franciszkanów w Gdańsku 
i Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

17.10.2022 | poniedziałek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT KATEDRY KAMERALISTYKI 

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

17-20.10.2022 | poniedziałek - czwartek | 
10:00-13:00 i 15:00-18:00 
Sala 401 w budynku czerwonym aMuz

KURS MISTRZOWSKI DLA AKORDEONISTÓW
PROF. GIORGIO DELLAROLE (WŁOCHY)

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

19.10.2022 | środa | 13:30
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KURS MISTRZOWSKI DLA GITARZYSTÓW 
DR MAREK PASIECZNY

ORGANIZATOR:
Koło Naukowe Gitarzystów; Katedra Organów,
Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy

19.10.2022 | środa 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

WYKŁAD Z CYKLU "TRAKTATY HISTORYCZNE 
I ICH WYKORZYSTANIE W INTERPRETACJI
LITERATURY OKRESU BAROKU"

HARMONOGRAM:
16:00 / wykład
17:30 / zajęcia praktyczne

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

19.10.2022 | środa | 19:00
Sala wielofunkcyjna w Oblackim Centrum
Edukacji i Kultury w Gdańsku 
(ul. Elżbietańska 9/10)

KONCERT Z OKAZJI 300. ROCZNICY I TOMU
DAS WOHLTEMPERIERTE KLAVIER J.S. BACHA

W PROGRAMIE:
12 preludiów i fug w wykonaniu studentów klasy
akordeonu z Pirny i z Gdańska

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

http://www.szadejko.com/
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20.10.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz": 
JAKUB STEFANIAK - AKORDEON

ORGANIZATOR: 
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

21.10.2022 | piątek | 18:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

MUSICALOWE PRZEBOJE Z BROADWAY’U

WYKONAWCY:
Kamil Dominiak - śpiew
Ignacy Wiśniewski - fortepian

ORGANIZATOR: 
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

22.10.2022 | sobota | 10:00 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
CHÓRMISTRZOWSKIE PROJEKTU AKADEMIA
CHÓRALNA - ŚPIEWAJĄCA POLSKA  

ORGANIZATORZY:
Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska;
Kurator regionu pomorskiego: Ewa Rocławska

WSPÓŁPRACA:
Katedra Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej

22-23.10.2022 | sobota - niedziela | 10:00-16:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku 

WARSZTATY Z KAMILEM DOMINIAKIEM

ORGANIZATOR: 
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

23.10.2022 | niedziela | 10:00-12:00
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

SPOTKANIE Z ARTYSTAMI: 
MARIĄ POMIANOWSKĄ, OKTETEM 
WOKALNYM I KAROLEM KISIELEM 

TEMAT:
"Nowe oblicza tradycji" - premiery nowych
kompozycji na sukę biłgorajską i oktet wokalny
autorstwa Anny Rocławskiej-Musiałczyk, Ugis
Praulins (Łotwa) i Aleksandry Vrebalov (Serbia)

ORGANIZATOR: 
Fundacja Polihymnia; Katedra Dyrygentury
Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

24.10.2022 | poniedziałek | 12:00 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT POLSKIEJ AKADEMII DZIECI

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

24.10.2022 | poniedziałek | 17:00
Sala 213 w budynku żółtym aMuz

SPOTKANIE Z CYKLU 
"OBSERWATORIUM MUZYCZNE": 
PAWEŁ SZYMAŃSKI - KOMPOZYTOR 

ORGANIZATOR:
Katedra Teorii Muzyki
 

25.10.2022 | wtorek | 9:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

AUDYCJA SZKOLNA

ORGANIZATORZY: 
Koło Naukowe Edukacji Muzycznej; Katedra
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte
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25.10.2022 | wtorek | 10:00
Sala 304 w budynku czerwonym aMuz / online

SEMINARIUM MULTIKATEDRY - KLAWESYN

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

26.10.2022 | środa | 18:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT "MIECZYSŁAW WAJNBERG -
WYBRANE CYKLE PIEŚNI"

ORGANIZATOR: 
Katedra Wokalistyki

26.10.2022 | środa | 20:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"SPOTKANIE PRZY ALTÓWCE" - 
PANEL DYSKUSYJNY

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

27.10.2022 | czwartek | 18:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU 
"SKARBNICA MUZYKI WOKALNEJ"

ORGANIZATOR: 
Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej
Wydziału Wokalno-Aktorskiego

27.10.2022 | czwartek | 18:00 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"VIOLaMuz" - KONCERT STUDENTÓW KLASY
ALTÓWKI DRA HAB. BŁAŻEJA MALISZEWSKIEGO 

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

27.10.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
KONCERT SYMFONICZNY 

WYKONAWCY:
Duża Orkiestra Symfonicza 
Sylwia Janiak-Kobylińska - dyrygent

PROGRAM:
F. Mendelssohn - Uwertura Hebrydy op. 26
A. Dvořák - Suita amerykańska op. 98b
G. Gershwin - Amerykanin w Paryżu

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku
 

29.10.2022 | sobota | 20:00
Radio Gdańsk - Studio Koncertowe
im. Janusza Hajduna (ul. Grunwaldzka 18)

KONCERT Z CYKLU "aMuz W RADIU GDAŃSK"

PROWADZENIE KONCERTU:
Konrad Mielnik

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku; Radio Gdańsk

wstęp na zaproszenia

30.10.2022 | niedziela | 19:00
kościół pw. św. Kazimierza 
(ul. Dworcowa 8 w Kartuzach)

KONCERT: ADAM DIESNER - KASZUBSKA MSZA
ŻAŁOBNA / FESTIWAL CASSUBIA SACRA

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Instytut Pamięci Narodowej; Muzeum Stutthof;
Stowarzyszenie Discantus
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W październiku ponadto:

NEOARTE - SPOTKANIE Z KOMPOZYTOREM

ORGANIZATOR:
Katedra Kompozycji

WYKŁAD ONLINE DLA STUDENTÓW 
KATEDRY DYRYGENTURY

ORGANIZATOR:
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL OBOJOWY 

ORGANIZATOR:
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji



Li
st

op
ad



P
re

ze
nt

ac
je

 1
4,

 2
6

.0
5.

20
22

fo
t.

 A
le

ks
an

de
r 

S
zp

ak
ow

ic
z



amuz.gda.pl | facebook/amuz.gdansk | instagram.com/amuz.gdansk | youtube.com/akademiamuzycznawgdansku

2.11.2022 | środa | 18:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH 
I PERKUSJI

ORGANIZATOR:
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

3.11.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
KONCERT KOMPOZYTORSKI 
ZBIGNIEWA PNIEWSKIEGO

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

5.11.2022 | sobota | 9:00-18:00
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE 
DLA STUDENTÓW "OSWOIĆ TREMĘ" 

PROWADZENIE:
mgr Eliza Ludkiewicz

ORGANIZATOR:
Katedra Edukacji Muzycznej

6.11.2022 | niedziela | 19:00
kościół pw. św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19)

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE ROKU
JUBILEUSZOWEGO I MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH
PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA
MONIUSZKI W GDAŃSKU

ORGANIZATORZY:
Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-
Kantatowej; Katedra Muzyki Kościelnej

6.11.2022 | niedziela | 19:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KOŁA ARTYSTYCZNO-NAUKOWEGO
"NEXT TO MUSICAL"

ORGANIZATOR:
Koło Artystyczno-Naukowe "Next to Musical"

7.11.2022 | poniedziałek 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

WARSZTATY WOKALNE "PRACA NAD
TECHNIKĄ I INTERPRETACJĄ" - DR PIOTR
LEMPA - BAS, SOLISTA OPERY W ZURYCHU

KONCERT STUDENTÓW EMISJI GŁOSU 
Z UDZIAŁEM PROWADZĄCEGO 
"U BOKU MISTRZA"

HARMONOGRAM:
9:00-15:00 / warsztaty
17:00 / koncert

ORGANIZATOR:
Katedra Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej

8.11.2022 | wtorek

WYKŁAD, WARSZTATY I KONCERT
KOMPOZYTORSKO-CHÓRALNY Z PIOTREM
PIERONEM Z ZESPOŁU PROMODERN -
SEKSTET WOKALNY MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

HARMONOGRAM:
10:00-11:00 / wykład / Audytorium 213 
im. prof. Pawła Podejki w budynku żółtym aMuz
12:30-17:00 / warsztaty / Aula Akademii
Muzycznej w Gdańsku
17:30 / koncert / Aula Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

ORGANIZATORZY:
Katedra Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej; Katedra Kompozycji
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8.11.2022 | wtorek | 18:00
Sala Portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie (ul. Zamkowa 2)

KONCERT Z CYKLU "MUZYKA NA ZAMKU"

ORGANIZATORZY: 
Bytowskie Centrum Kultury; Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie; Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

9-10.11.2022 | środa - czwartek
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU
"MUSICA SACRA" NA TEMAT: 
"OBLICZA IMPROWIZACJI ORGANOWEJ" 

HARMONOGRAM:
9.11.2022 | środa | 9:00-17:00
10.11.2022 | czwartek | 9:00-14:00

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

10.11.2022 | czwartek | 19:00 
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz": 
PIEŚNI POLSKIE - PRAWYKONANIA 

WYKONAWCY:
Orkiestra Kameralna "Camerata Gedania"
Przemysław Stanisławski - dyrygent

ORGANIZATOR: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

15.11.2022 | wtorek | 20:00 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"SPOTKANIE PRZY ALTÓWCE" - 
PANEL DYSKUSYJNY

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

15-16.11.2022 | wtorek - środa 
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

MISTRZOWSKI KURS DYRYGENCKI

PROWADZENIE: 
dr hab. Monika Wolińska - Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina w Warszawie

HARMONOGRAM:
15.11.2022 | wtorek | 10:00-14:00 i 17:00-20:00
16.11.2022 | środa | 10:00-14:00 i 18:00-21:00 

ORGANIZATOR: 
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

16.11.2022 | środa
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

WYKŁAD Z CYKLU "TRAKTATY HISTORYCZNE 
I ICH WYKORZYSTANIE W INTERPRETACJI
LITERATURY OKRESU BAROKU"

HARMONOGRAM:
16:00 / wykład
17:30 / zajęcia praktyczne

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

17.11.2022 | czwartek | 18:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ 

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku
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17-19.11.2022 | czwartek - sobota 
wieża kościoła św. Katarzyny w Gdańsku 
(ul. Profesorska 3); wieża Ratusza Głównego
Miasta (ul. Długa 46); Sala 413 w budynku żółtym
aMuz

DRUGA EDYCJA OTWARTEGO KURSU
IMPROWIZACJI, KOMPOZYCJI I INTERPRETACJI
CARILLONOWEJ ZE SPECJALNYM GOŚCIEM -
GIEDRIUSEM KUPREVIČIUSEM (LITWA)

HARMONOGRAM:
17.11.2022 | czwartek | 10:00-18:00
18.11.2022 | piątek | 10:00-18:00
19.11.2022 | sobota | 10:00-14:00

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

obowiązują zapisy

17-20.11.2022 | czwartek - niedziela 

KONFERENCJA SKRZYPCOWA

HARMONOGRAM:
17.11.2022 | czwartek
9:00-17:00 / lekcje mistrzowskie / Sala Senatu 
Akademii Muzycznej w Gdańsku 
18:00 / wykład / Sala Senatu Akademii Muzycznej
w Gdańsku

18.11.2022 | piątek
9:00-17:00 / lekcje mistrzowskie / Sala Senatu 
Akademii Muzycznej w Gdańsku
17:00 / wykład / Sala Senatu Akademii Muzycznej
w Gdańsku
19:00 / koncert / Aula Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

19.11.2022 | sobota
9:00-16:00 / lekcje mistrzowskie / Sala Senatu 
Akademii Muzycznej w Gdańsku
17:00 / wykład / Sala Senatu Akademii Muzycznej
w Gdańsku
19:00 / koncert / Sala Koncertowa Akademii
Muzycznej w Gdańsku

20.11.2022 | niedziela
16:00 / wykład / Sala Senatu Akademii Muzycznej
w Gdańsku
19:00 / koncert / Sala Koncertowa Akademii
Muzycznej w Gdańsku

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

18-19.11.2022 | piątek - sobota 
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

WARSZTATY I WYKŁADY PSYCHOLOGICZNE -
DR AMELIA GOLEMA

ORGANIZATOR: 
Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej
Wydziału Wokalno-Aktorskiego

wydarzenie zamknięte

19.11.2022 | sobota | 20:00
Radio Gdańsk – Studio Koncertowe 
im. Janusza Hajduna (ul. Grunwaldzka 18)

KONCERT Z CYKLU "aMuz W RADIU GDAŃSK"

PROWADZENIE KONCERTU:
Konrad Mielnik

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, Radio Gdańsk

wstęp na zaproszenia

19-20.11.2022 | sobota – niedziela
Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
(Al. Mamuszki 2)

"MEDEA MOJA SYMPATIA" - SPEKTAKL
STUDENTÓW SPECJALNOŚCI MUSICAL

ORGANIZATOR: 
Wydział Wokalno-Aktorski Li
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20.11.2022 | niedziela | 19:00
kościół pw. Chrystusa Króla w Wejherowie
(ul. Narutowicza 2)

KONCERT: ADAM DIESNER - KASZUBSKA MSZA
ŻAŁOBNA / FESTIWAL CASSUBIA SACRA

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Instytut Pamięci Narodowej; Muzeum Stutthof;
Stowarzyszenie Discantus

21.11.2022 | poniedziałek | 9:00-20:00
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"Z ZAGADNIEŃ EMISJI GŁOSU" 

ORGANIZATOR:
Katedra Dyrygentura Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej

21.11.2022 | poniedziałek | 12:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT POLSKIEJ AKADEMII DZIECI

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

21.11.2022 | poniedziałek | 17:00
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki 
w budynku żółtym aMuz

SPOTKANIE Z CYKLU 
"OBSERWATORIUM MUZYCZNE": 
DR KONSTANTY JAŚKOW 

Wydarzenie w ramach programu „Solidarni 
z Białorusią - solidarni z naukowcami”

ORGANIZATOR:
Katedra Teorii Muzyki

21.11.2022 | poniedziałek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KATEDRY KAMERALISTYKI

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

22.11.2022 | wtorek | 9:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

AUDYCJA SZKOLNA

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

22.11.2022 | wtorek | 16.30
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46)

MSZA ŚW. I KONCERT - WSPOMNIENIE 
ŚW. CECYLII - PATRONKI MUZYKI KOŚCIELNEJ 

WYKONAWCY:
studenci i pedagodzy Katedry Muzyki Kościelnej

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

22.11.2022 | wtorek | 10:00-17:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

SEMINARIUM PIANISTYCZNE - OTWARTE
LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

ORGANIZATOR: 
Katedra Fortepianu 
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23.11.2022 | środa 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

WYKŁAD Z CYKLU "TRAKTATY HISTORYCZNE 
I ICH WYKORZYSTANIE W INTERPRETACJI
LITERATURY OKRESU BAROKU" 

HARMONOGRAM:
16:00 / wykład
17:30 / zajęcia praktyczne

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

24.11.2022 | czwartek | 18:00 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"VIOLaMuz" - KONCERT STUDENTÓW KLASY
ALTÓWKI DRA HAB. BŁAŻEJA MALISZEWSKIEGO 

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

24.11.2022 | czwartek | 18:00 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU 
"SKARBNICA MUZYKI WOKALNEJ"

ORGANIZATOR: 
Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej
Wydziału Wokalno-Aktorskiego

24.11.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
KONCERT KOMPOZYTORSKI STUDENTÓW 
W RAMACH FESTIWALU MUZYKI
WSPÓŁCZESNEJ "NOWE FALE"

ORGANIZATOR: 
Katedra Kompozycji

25-26.11.2022 | piątek - sobota 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-
ARTYSTYCZNA "AKORDEON NIEJEDNO MA IMIĘ"  

HARMONOGRAM:
25.11.2022 | piątek
11:00-19:00 / konferencja / Sala Senatu 
Akademii Muzycznej w Gdańsku / online

26.11.2022 | sobota
19:00 / koncert / Aula Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

26-27.11.2022 | sobota - niedziela | 10:00-18:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

KURS MISTRZOWSKI DLA PIANISTÓW -
STUDENTÓW NAUKI AKOMPANIAMENTU

PROWADZENIE: 
dr hab. Hanna Holeksa

ORGANIZATOR:
Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu

27.11.2022 | niedziela | 12:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT FINAŁOWY AKADEMII CHÓRALNEJ -
ŚPIEWAJĄCA POLSKA

ORGANIZATORZY:
Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska;
Kurator regionu pomorskiego: Ewa Rocławska

WSPÓŁPRACA:
Katedra Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej aMuz
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27.11.2022 | niedziela | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

RECITAL FORTEPIANOWY - 
PROF. MICHEL DALBERTO (FRANCJA)

ORGANIZATOR: 
Katedra Fortepianu

28-29.11.2022 | poniedziałek - wtorek | 10:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KURS MISTRZOWSKI DLA PIANISTÓW - 
PROF. MICHEL DALBERTO (FRANCJA)

ORGANIZATOR: 
Katedra Fortepianu

28-29.11.2022 | poniedziałek - wtorek |
16:00-20:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

AKADEMIA IMPROWIZACJI 
DLA AKORDEONISTÓW - 
PROF. PASCAL CONTET (FRANCJA) 

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

29.11.2022 | wtorek | 10:00
Sala 304 w budynku czerwonym aMuz

SEMINARIUM MULTIKATEDRY - KLAWESYN

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

29.11.2022 | wtorek 

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRZOŚCI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO

HARMONOGRAM:
10:00-11:00 / I etap pisemny / Sala 314 
w budynku żółtym aMuz
11:00-14:00 / warsztaty / II etap ustny / Sala S2 
Akademii Muzycznej w Gdańsku

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

30.11.2022 | środa | 19:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT ALEJANDRO COELLO (HISZPANIA) -
PERKUSJA

ORGANIZATOR:
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

Współfinansowane przez Unię Europejską

W listopadzie ponadto:
 

KURS MISTRZOWSKI I RECITAL 
VERONIKI LEMISHENKO (UKRAINA) - HARFA

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

MIĘDZYNARODOWE DNI FAGOTU

ORGANIZATOR:
Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji
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1.12.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":  
A. VIVALDI - CZTERY PORY ROKU

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

1-3.12.2022 | czwartek - sobota 

LEKCJE OTWARTE Z PROF. SEBASTIANEM
HAMANNEM (NIEMCY)

HARMONOGRAM:
1.12.2022 | czwartek | 9:00
/ Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku
2.12.2022 | piątek | 9:00
/ Sala Koncertowa Akademii Muzycznej 
w Gdańsku
3.12.2022 | sobota | 9:00
/ Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

2-3.12.2022 | piątek - sobota 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

KURS MISTRZOWSKI DLA ALTOWIOLISTÓW

PROWADZĄCY: 
dr hab. Elżbieta Mrożek-Loska 
(Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach)

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

4.12.2022 | niedziela | 12.00 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z UTWORAMI STEFANA BEHRA

ORGANIZATOR:
Katedra Wokalistyki

4.12.2022 | niedziela | 18:00 
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

JANUSZ SZROM - KONCERT ŚWIĄTECZNY
"KOLĘDY NA CAŁY ROK"

ORGANIZATOR: 
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

4.12.2022 | niedziela
kościół pw. św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19)

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. BARBARY

OPRAWA MSZY ŚW.:
Schola Cantorum

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

4-5.12.2022 | niedziela - poniedziałek
Sala 304 w budynku czerwonym aMuz; 
Polska Filharmonia Bałtycka 
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

SYMPOZJUM: CÉSAR FRANCK 
W 200. ROCZNICĘ URODZIN

ORGANIZATORZY:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy; Polska Filharmonia Bałtycka 
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

6.12.2022 | wtorek | 12:15-13:45
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT STUDENCI - UCZNIOM 
"MAGIA ŚWIĄT" 

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte
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6.12.2022 | wtorek | 18:00
Sala Portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie, (ul. Zamkowa 2)

KONCERT Z CYKLU "MUZYKA NA ZAMKU"

ORGANIZATORZY: 
Bytowskie Centrum Kultury; Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie; Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

6-8.12.2022 | wtorek - czwartek  

AKADEMIA IMPROWIZACJI (ORGANY) 

WYKŁADOWCY: 
prof. Philip Lefebvr (Francja) 
prof. Martin Gregorius (Polska/Niemcy)

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

7.12.2022 | środa
Sala 304 w budynku czerwonym aMuz

WYKŁAD Z CYKLU "TRAKTATY HISTORYCZNE 
I ICH WYKORZYSTANIE W INTERPRETACJI
LITERATURY OKRESU BAROKU"

HARMONOGRAM:
16:00 / wykład 
17:30 / zajęcia praktyczne

ORGANIZATOR: 
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

8.12.2022 | czwartek | 18:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"VIOLaMuz" - KONCERT STUDENTÓW KLASY
ALTÓWKI DRA HAB. BŁAŻEJA MALISZEWSKIEGO

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

8.12.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
KONCERT POŚWIĘCONY MUZYCE 
Z FORTEPIANEM KAROLA SZYMANOWSKIEGO 
W 140. ROCZNICĘ URODZIN 
I 85. ROCZNICĘ ŚMIERCI KOMPOZYTORA

ORGANIZATOR: 
Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu

9.12.2022 | piątek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT POŚWIĘCONY MUZYCE 
Z FORTEPIANEM KAROLA SZYMANOWSKIEGO 
W 140. ROCZNICĘ URODZIN 
I 85. ROCZNICĘ ŚMIERCI KOMPOZYTORA 

ORGANIZATOR: 
Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu

9-10.12.2022 | piątek - sobota 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

SESJA NAUKOWO-ARTYSTYCZNA 
"SZTUKA EUROPEJSKIEGO BAROKU - ANGLIA"

W PROGRAMIE:
wykłady i koncert

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy
 

10.12.2022 | sobota | 18:00 
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "ESTRADA JAZZU"

ORGANIZATOR:
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej
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12.12.2022 | poniedziałek | 17:00
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki 
w budynku żółtym aMuz

SPOTKANIE Z CYKLU 
"OBSERWATORIUM MUZYCZNE": 
JUBILEUSZ 65-LECIA 
KATEDRY TEORII MUZYKI I KOMPOZYCJI 

W PROGRAMIE:
uroczyste posiedzenie Katedr i wykład 
prof. dr hab. Magdaleny Dziadek 
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

ORGANIZATOR: 
Katedra Teorii Muzyki 

12.12.2022 | poniedziałek | 18:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z OKAZJI 65-LECIA 
KATEDRY TEORII MUZYKI I KOMPOZYCJI -
KONCERT SYMFONICZNY 

WYKONAWCY:
Orkiestra Symfoniczna
Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska - dyrygent

Organizator:
Katedra Kompozycji

13.12.2022 | wtorek | 9:00 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

AUDYCJA SZKOLNA 

ORGANIZATORZY: 
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

13.12.2022 | wtorek | 10:00
Sala 304 w budynku czerwonym aMuz

SEMINARIUM MULTIKATEDRY - KLAWESYN

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy G

ru
dz

ie
ń

10-11.12.2022 | sobota - niedziela 
Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
(Al. Mamuszki 2)

GIAN CARLO MENOTTI "THE MEDIUM"
SPEKTAKL OPEROWY STUDENTÓW
SPECJALNOŚCI ŚPIEW SOLOWY

ORGANIZATOR:
Katedra Wokalistyki 

11.12.2022 | niedziela | 12:00 | 18:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

MŁODE TALENTY W aMuz

WYKONAWCY:
Najzdolniejsi uczniowie ze szkół muzycznych
województwa pomorskiego

HARMONOGRAM:
12.00 / koncert / uczniowie PSM I stopnia
18.00 / koncert / uczniowie PSM II stopnia

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku

11.12.2022 | niedziela | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KOŁA ARTYSTYCZNO-NAUKOWEGO
"NEXT TO MUSICAL"

ORGANIZATOR:
Koło Artystyczno-Naukowe "Next to Musical"

12.12.2022 | poniedziałek | 12:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT POLSKIEJ AKADEMII DZIECI

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte
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15.12.2022 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
KLAWESYN SOLO I KAMERALNIE 

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

16.12.2022 | piątek | 19:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KOŁA NAUKOWEGO PERKUSISTÓW

WYKONAWCY:
Elizabeta Adžaga (Chorwacja) - fortepian
Filip Merčep (Chorwacja) - perkusja
Thomas Arboledas (Hiszpania) - perkusja

ORGANIZATORZY:
Koło Naukowe Perkusistów; Katedra
Instrumentów Dętych i Perkusji

Współfinansowane przez Unię Europejską

17.12.2022 | sobota | 17:00
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

ARTYSTYCZNE DYPLOMY LICENCJACKIE
STUDENTEK SPECJALNOŚCI RYTMIKA 
Z UDZIAŁEM UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ 
I STOPNIA W GDAŃSKU-WRZESZCZU

ORGANIZATOR:
Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

17.12.2022 | sobota | 20:00
Radio Gdańsk - Studio Koncertowe 
im. Janusza Hajduna (ul. Grunwaldzka 18)

KONCERT Z CYKLU "aMuz W RADIU GDAŃSK"

PROWADZENIE KONCERTU:
Konrad Mielnik

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku; Radio Gdańsk

wstęp na zaproszenia

13-14.12.2022 | wtorek - środa 
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

WARSZTATY I KONCERT REALIZACJI PROJEKTU
MUZYKI ORATORYJNO-KANTATOWEJ

HARMONOGRAM:
13.12.2022 | wtorek
14:00 / warsztaty 

14.12.2022 | środa
19:00 / koncert 

ORGANIZATOR: 
Katedra Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno-Kantatowej 

14.12.2022 | środa | 18.00 
Kaplica Królewska przy Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku (ul. Świętego Ducha 58)

KONCERT ADWENTOWY Z CYKLU 
"RORATE CAELI"

ORGANIZATOR:
Katedra Muzyki Kościelnej

14.12.2022 | środa | 18:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH 
I PERKUSJI

ORGANIZATOR:
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

15.12.2022 | czwartek | 18:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU 
"SKARBNICA MUZYKI WOKALNEJ"

ORGANIZATOR: 
Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej
Wydziału Wokalno-Aktorskiego
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17-18.12.2022 | sobota - niedziela

HARFA ROMANTYCZNA

HARMONOGRAM:
17.12.2022 | sobota  
10:00 / spotkanie studentów klas harfy Akademii
Muzycznych / Sala Senatu Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

18.12.2022 | niedziela
15:00 / koncert / Aula Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

19.12.2022 | poniedziałek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku 

KONCERT KATEDRY KAMERALISTYKI

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

W grudniu ponadto:

KURS MISTRZOWSKI DLA GITARZYSTÓW -
MARCO TAMAYO (AUSTRIA)

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy

Współfinansowane przez Unię Europejską

KURS MISTRZOWSKI Z GOŚKĄ IPSHORDING -
MUZYKA WSPÓŁCZESNA

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy
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3.01.2023 | wtorek | 18:00
Sala Portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie (ul. Zamkowa 2)

KONCERT Z CYKLU "MUZYKA NA ZAMKU"

ORGANIZATORZY: 
Bytowskie Centrum Kultury; Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie; Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

5.01.2023 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz"

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

9.01.2023 | poniedziałek | 12:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT POLSKIEJ AKADEMII DZIECI

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

10.01.2023 | wtorek | 9:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

AUDYCJA SZKOLNA

ORGANIZATORZY: 
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

11.01.2023 | środa | 18:00 
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT ARII KLASYCYSTYCZNYCH 
W WYKONANIU STUDENTÓW 
I ROKU STUDIÓW II STOPNIA

ORGANIZATOR:
Katedra Wokalistyki

12.01.2023 | czwartek | 18:00 
Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego 
w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35)

KONCERT "KURPIŃSKI KONTRA BELLINI"

ORGANIZATORZY:
Katedra Wokalistyki; Nadbałtyckie Centrum
Kultury

12-14.01.2023 | czwartek - sobota 

LEKCJE OTWARTE I KONCERT 
Z PROF. SEBASTIANEM HAMANNEM (NIEMCY)

HARMONOGRAM:
12.01.2023 | czwartek
9:00 / lekcje otwarte / Sala Senatu Akademii
Muzycznej w Gdańsku

13.01.2023 | piątek
9:00 / lekcje otwarte / Sala Senatu i Aula
Akademii Muzycznej w Gdańsku

14.01.2022 | sobota
9:00 / lekcje otwarte / Aula Akademii Muzycznej
w Gdańsku
19:00 / koncert zespołów kameralnych / Aula
Akademii Muzycznej w Gdańsku 

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

14.01.2023 | sobota | 18:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT BIG-BANDU

ORGANIZATOR:
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej
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15.01.2023 | niedziela | 18:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT BIG-BANDU 
DLA GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO

ORGANIZATOR:
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

16.01.2023 | poniedziałek | 17:00
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki 
w budynku żółtym aMuz

SPOTKANIE Z CYKLU 
"OBSERWATORIUM MUZYCZNE"

ORGANIZATOR: 
Katedra Teorii Muzyki

16.01.2023 | poniedziałek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KATEDRY KAMERALISTYKI 

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

18.01.2023 | środa | 17:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KOMPOZYTORSKI 
PEDAGOGÓW KATEDRY KOMPOZYCJI

ORGANIZATOR:
Katedra Kompozycji

18.01.2023 | środa | 18:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH 
I PERKUSJI

ORGANIZATOR:
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

18.01.2023 | środa | 20:00 
Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku

"SPOTKANIE PRZY ALTÓWCE" - 
PANEL DYSKUSYJNY

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

19.01.2023 | czwartek | 18:00 
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"VIOLaMuz" - KONCERT STUDENTÓW KLASY
ALTÓWKI DRA HAB. BŁAŻEJA MALISZEWSKIEGO

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

19.01.2023 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
WIECZÓR PIANISTYCZNY

ORGANIZATOR: 
Katedra Fortepianu

20.01.2023 | piątek | 17:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ 
KATEDRY AKOMPANIAMENTU

ORGANIZATOR:
Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu

20-22.01.2023 | piątek - niedziela
Opera Bałtycka w Gdańsku (Aleja Zwycięstwa 15)

aMuz W OPERZE 
MAURICE RAVEL - „DZIECKO I CZARY” 
(„L'ENFANT ET LES SORTILÈGES”) 

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku; Opera Bałtycka S
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21.01.2023 | sobota | 20:00
Radio Gdańsk - Studio Koncertowe
im. Janusza Hajduna (ul. Grunwaldzka 18)

KONCERT Z CYKLU "aMuz W RADIU GDAŃSK"

PROWADZENIE KONCERTU:
Konrad Mielnik

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku; Radio Gdańsk

wstęp na zaproszenia

22.01.2023 | niedziela | 17:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z OKAZJI 
CHIŃSKIEGO NOWEGO ROKU 

ORGANIZATOR:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

23.01.2023 | poniedziałek | 19:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT KATEDRY KAMERALISTYKI

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

24-25.01.2023 | wtorek - środa | 17:00
Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERTY MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ 
KATEDRY AKOMPANIAMENTU

ORGANIZATOR:
Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu

26.01.2023 | czwartek | 18:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU 
"SKARBNICA MUZYKI WOKALNEJ"

ORGANIZATOR: 
Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej
Wydziału Wokalno-Aktorskiego

26.01.2023 | czwartek | 18:00
Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku

"VIOLaMuz" - KONCERT STUDENTÓW KLASY
ALTÓWKI DRA HAB. BŁAŻEJA MALISZEWSKIEGO

ORGANIZATOR: 
Katedra Instrumentów Smyczkowych

26.01.2023 | czwartek | 19:00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z CYKLU "CZWARTKI Z aMuz":
KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

ORGANIZATOR:
Katedra Instrumentów Smyczkowych

28.01.2023 | sobota | 18:00
Aula Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT Z OKAZJI DNIA PISZCZAŁEK I FUJAREK 

ORGANIZATOR:
Akademicki Zespół Instrumentów 
Dętych Blaszanych

W styczniu ponadto:

KURS MISTRZOWSKI DLA HARFISTÓW - 
ALEKSANDER BOLDACHEV 

ORGANIZATOR:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary 
i Harfy
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7.02.2023 | wtorek | 18:00
Sala Portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie (ul. Zamkowa 2)

KONCERT Z CYKLU "MUZYKA NA ZAMKU"

ORGANIZATORZY: 
Bytowskie Centrum Kultury; Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie; Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

18.02.2023 | sobota | 20:00
Radio Gdańsk - Studio Koncertowe 
im. Janusza Hajduna (ul. Grunwaldzka 18)

KONCERT Z CYKLU "aMuz W RADIU GDAŃSK"

PROWADZENIE KONCERTU:
Konrad Mielnik

ORGANIZATORZY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku; Radio Gdańsk

wstęp na zaproszenia

27.02.2023 | poniedziałek | 12:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

KONCERT POLSKIEJ AKADEMII DZIECI

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej

wydarzenie zamknięte

28.02.2023 | wtorek | 9:00
Sala S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku

AUDYCJA SZKOLNA

ORGANIZATORZY:
Katedra Edukacji Muzycznej; Koło Naukowe
Edukacji Muzycznej 

wydarzenie zamknięte Lu
ty
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W SEMESTRZE DRUGIM:

luty 2023

FESTIWAL "MŁODA GDAŃSKA
KAMERALISTYKA"

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki

marzec 2023

DNI OTWARTE aMuz

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

KONCERTY NAJLEPSZYCH 
DYPLOMANTÓW aMuz 2022/2023

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ

ORGANIZATORZY:
Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału
Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki;
Katedra Kompozycji

kwiecień 2023

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM HARMA

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

4. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DUETÓW
FORTEPIANOWYCH I KONFERENCJA

ORGANIZATOR:
Katedra Kameralistyki Za

po
w

ie
dz

i

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTEK
SPECJALNOŚCI RYTMIKA STUDIÓW II ST.

ORGANIZATOR:
Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

maj 2023

ŚWIĘTO AKADEMII MUZYCZNEJ 
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

REALIZACJA ŚWIATOWEJ PREMIERY OPERY 
"LA VOIX HUMAINE" FRANCISA POULENCA 
W ARANŻACJI PROF. MARTINA OPRŠÁLA
(CZECHY)

KONCERT KAMERALNY - CARMINA BURANA 
NA DWA FORTEPIANY I INSTRUMENTY
PERKUSYJNE 
 
GOSPODARZ: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

PARTNERZY: 
Janáček Academy of Music and Performing Arts 
in Brno (Czechy); Academy of Music 
of the University of Ljubljana (Słowenia)

PREZENTACJE 15

ORGANIZATOR:
Katedra Musicalu

czerwiec 2023

SHOWCASE 3

ORGANIZATOR:
Katedra Musicalu
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MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA MARIMBY
KATARZYNY MYĆKI

ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

A także…

koncerty symfoniczne i kameralne
koncerty rozrywkowe
koncerty z cyklu "aMuz w Radiu Gdańsk";
"Czwartki z aMuz"; "Muzyka na Zamku"
festiwale 
spektakle operowe
i wiele innych!

Szczegółowy i aktualny harmonogram wydarzeń
zawsze na amuz.gda.pl. 
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Akademia Muzyczna w Gdańsku zastrzega sobie
prawo do zmiany daty, godziny, miejsca itp. 
lub odwołania poszczególnych wydarzeń.
Ponadto informuje, że w trakcie semestru jej
oferta artystyczna może zostać rozszerzona.

Spis wydarzeń jest na bieżąco aktualizowany 
na stronie internetowej amuz.gda.pl.

Za wyjątkiem wydarzeń zamkniętych oraz
koncertów, na które będą obowiązywały
zaproszenia, wejściówki lub bilety, 
wstęp na wydarzenia jest wolny.

Szczegółowy i aktualny harmonogram wydarzeń
zawsze na amuz.gda.pl. 
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Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku kształci muzyków już blisko 75 lat –
od roku 1947. Przez kilka dziesięcioleci była
jedyną uczelnią muzyczną na północy Polski.
Aktualnie nadal wpływa czytelnie na życie
kulturalne w regionie.

Gdańska uczelnia wykształciła do tej pory
ponad 7000 absolwentów. Wśród nich 
są zwycięzcy prestiżowych konkursów
muzycznych i wybitni artyści: Zofia
Janukowicz-Pobłocka, Jerzy Sulikowski,
Katarzyna Popowa-Zydroń, Konstanty Andrzej
Kulka, Ewa Pobłocka, Stefania Toczyska 
czy Piotr Kusiewicz. 
Spośród absolwentów gdańskiej akademii 
wielu zajmuje wybitne miejsce w jazzie 
i muzyce rozrywkowej, m.in. Leszek Możdżer,
Włodzimierz Nahorny, Waldemar Malicki czy
Ralph Kaminski.

O
 a

ka
de

m
iiINSPIRUJEMY!

Kadrę dydaktyczną Akademii Muzycznej w Gdańsku
stanowią doświadczeni i inspirujący artyści –
instrumentaliści, wokaliści, kompozytorzy, teoretycy,
muzycy jazzowi oraz czołowi aktorzy scen Trójmiasta,
aktywnie uczestniczący w życiu muzycznym.

KSZTAŁCIMY!
Oferujemy szeroki wybór specjalności w ramach
studiów I i II stopnia, podyplomowych, Studium
Pedagogicznego oraz Szkoły Doktorskiej.

Stacjonarne studia licencjackie i magisterskie:

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
– dyrygentura symfoniczno-operowa
– kompozycja
– teoria muzyki

Wydział II – Instrumentalny
– gra na instrumencie
– pedagogika instrumentalna

Wydział III – Wokalno-Aktorski
– śpiew solowy
– musical

aMuz – kształcimy od A do Z
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Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, 
Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej,
Rytmiki i Jazzu
– dyrygentura chóralna
– edukacja muzyczna zintegrowana 
   z językiem angielskim
– edukacja muzyczna z elementami arteterapii
– rytmika
– muzyka kościelna
– wokalistyka jazzowa
– instrumentalistyka jazzowa
– kompozycja i aranżacja jazzowa

Studia podyplomowe:
– Podyplomowe Studia Kompozycji
– Podyplomowe Studia w zakresie   
   instrumentalistyki
– Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej
– Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej 
   i Oratoryjno-Kantatowej, specjalność:  
   realizacja projektów artystycznych

Studium Pedagogiczne

Szkoła Doktorska
prowadzona w dziedzinie sztuki, dyscyplinie
sztuki muzyczne, w obszarach badań: 
– dyrygentura
– edukacja artystyczna w zakresie 
   sztuki muzycznej
– instrumentalistyka (w tym jazz)
– kompozycja
– rytmika
– teoria muzyki
– wokalistyka (w tym jazz) O

 a
ka
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m

iiGRAMY! ŚPIEWAMY!
Każdy kolejny rok akademicki to także sezon 
bogatej oferty kulturalnej. W ciągu dziewięciu 
miesięcy na terenie pięknego kampusu przy 
ul. Łąkowej 1-2 w Gdańsku, a także poza nim, 
uczelnia organizuje kilkaset wydarzeń artystycznych
oraz naukowych – koncertów, recitali, spektakli,
konferencji, konkursów muzycznych i innych. 
Sale koncertowe Akademii rozbrzmiewają dźwiękami
muzyki klasycznej – zarówno solowej, kameralnej, 
jak i symfonicznej; współczesnej, dawnej, jazzowej,
rozrywkowej, musicalowej. Wstęp na większość
wydarzeń jest wolny.

OFERUJEMY!
– różnorodną oprawę muzyczną wydarzeń
   (muzyka klasyczna, współczesna, opera, operetka,
   musical, jazz i wiele innych)
– sale koncertowe/przestrzeń do realizacji wydarzeń
   zewnętrznych
– miejsca noclegowe w hotelu „Dom Muzyka”
   położonym w kampusie uczelni
– młodzieńczą energię i artystyczne doświadczenie

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia,
podyplomowe, do Studium Pedagogicznego i Szkoły Doktorskiej
dostępne są w informatorze na amuz.gda.pl/rekrutacja
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Sukcesy studentów i pedagogów 

w semestrze drugim

roku akademickiego 2021/2022 
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SKRZYPCE

Milena Jurasik (III rok studiów I st.) 
z klasy skrzypiec dra hab. Pawła Kuklińskiego
 
II NAGRODA w sekcji soliści – smyczki w kat. E
podczas 11° Concorso Internazionale 
per Giovani Musicisti "Città di Massa 
w Massa/Włochy (edycja online, luty 2022)

Rafał Marek Wiśniewski (II rok studiów II st.) 
z klasy skrzypiec prof. dra hab. Wojciecha
Szlachcikowskiego i dr hab. Anny Wandtke-
Wypych 

ZŁOTY MEDAL w World Classical Music Awards
w kategorii B2 - Age 22-25 (ogłoszenie
wyników: 27.03.2022)

III MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym OPUS 2022 w Krakowie (edycja
online, ogłoszenie wyników: 9.05.2022)

II NAGRODA w MAP International Music
Competition 2022 w kategorii skrzypce, 
w grupie wiekowej powyżej 23-go roku życia.
Był to konkurs dwuetapowy. Pedagodzy
studenta otrzymali tytuł HONORABLE
INSTRUCTOR OF THE MAP-IMC 2022 
(Los Angeles, California/USA 5.06.2022).

DYPLOM LAUREATA podczas 
V Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego 
w ramach Festiwalu w Barokowym Stylu.
DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCE
PRZYGOTOWANIE STUDENTA otrzymali
również jego pedagodzy (edycja online).

Alexandra Panasiuk (II rok studiów I st.)
z klasy skrzypiec dr hab. Anny Wandtke-
Wypych 

III MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym OPUS 2022 w Krakowie - sekcja II,
grupa D. Przy fortepianie podczas nagrania
towarzyszyła studentce dr Marta Kur (konkurs
online, ogłoszenie wyników: 9.05.2022). S

uk
ce

sy

Jan Staruch (II rok studiów II st.)
z klasy skrzypiec dr hab. Anny Wandtke-Wypych
oraz dr hab. Karoliny Piątkowskiej-Nowickiej 

I MIEJSCE w kat. Solista (Age Group L) podczas 
10 Concorso Musicale Internazionale Citta 
di Palmanova. Przy fortepianie studentowi
towarzyszył Bartosz Wiśniewski (student III roku
studiów I st.) z klasy fortepianu dra Macieja
Gdańskiego.

Kacper Suchomski (III rok studiów I st.)
z klasy skrzypiec dra hab. Andrzeja Kacprzaka 

I NAGRODA oraz OUTSTANDING MUSICALITY
SPECIAL AWARD w Bach International Music
Competition, kategoria: powyżej 17 roku życia
(ogłoszenie wyników: 3.06.2022)

ALTÓWKA

Patryk Purzycki (II rok studiów II st.)
z klasy altówki dra hab. Błażeja Maliszewskiego 

I MIEJSCE ex aequo na I Ogólnopolskim Konkursie
Interpretacji Polskiej Muzyki Altówkowej 
im. prof. Stefana Kamasy (edycja online). 
Przy fortepianie podczas nagrania studentowi
towarzyszyła dr Magdalena Ochlik-Jankowska,
która została doceniona przez Jury za wykonanie
partii fortepianowej (ogłoszenie wyników:
21.02.2022).

II MIEJSCE ex aequo na IV Międzynarodowym
Konkursie Muzycznym OPUS 2022 w Krakowie -
sekcja II, grupa D. Przy fortepianie podczas
nagrania studentowi towarzyszyła dr Magdalena
Ochlik-Jankowska (konkurs online, ogłoszenie
wyników: 9.05.2022).

Agata Jankowska (II rok studiów I st.) 
z klasy altówki mgr Marii Wiczyńskiej 

III NAGRODA w sekcji III, kat. E podczas 
II International Gloria Artis Music Competition
2022 w Wiedniu/Austria (25.02.2022)

II NAGRODA w kat. Open Junior (pomiędzy 19 a 21
rokiem życia) podczas CAP Ferret Music Open
(26-27.02.2022)



K
on

ce
rt

 p
as

yj
ny

 o
rg

an
is

tó
w

, 1
2.

0
3.

20
21

fo
t.

 K
ar

ol
 M

ak
ur

at



amuz.gda.pl | facebook/amuz.gdansk | instagram.com/amuz.gdansk | youtube.com/akademiamuzycznawgdansku

KONTRABAS

Zofia Janota (III rok studiów I st.)
z klasy kontrabasu prof. wizyt. dra hab. Leszka
Sokołowskiego oraz dra hab. Krzysztofa
Sokołowskiego
 
II MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym OPUS 2022 w Krakowie (konkurs
online, ogłoszenie wyników: 9.05.2022)

FORTEPIAN

dr Michał Mossakowski (pedagog)

II NAGRODA (pierwszej nie przyznano) 
na 25. Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym Jeana Françaix, Vanves/Paryż
(13-15.05.2022)

ORGANY

Marlena Neć (I rok studiów II st.)
z klasy organów prof. dra hab. Romana
Peruckiego oraz dr hab. Hanny Dys 

I MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie 
w Walencji/Hiszpania (konkurs online, 21-
31.03.2022)

KLAWESYN

Agnieszka Warecka (III semestr
Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej) 
z klasy klawesynu prof. dr hab. Małgorzaty
Skotnickiej 

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie
utworu J.S. Bacha na International Harpsichord
Competition Gianni Gambi w Pesaro/Włochy
(wręczenie nagród: 26.03.2022)

AKORDEON

Albert Woelke (I roku studiów I st.)
z klasy akordeonu prof. dra hab. Krzysztofa
Olczaka oraz dra hab. Pawła Zagańczyka

I NAGRODA w Uczelnianym Konkursie
Akordeonowym "Miniatura" (11.03.2022)

S
uk

ce
sy

Błażej Reiter (III rok studiów I st.)
z klasy akordeonu prof. dra hab. Krzysztofa
Olczaka oraz dra hab. Pawła Zagańczyka

II NAGRODA w Uczelnianym Konkursie
Akordeonowym "Miniatura" (11.03.2022)

Paweł Wiśniewski (I rok studiów II st.)
z klasy akordeonu prof. dra hab. Krzysztofa
Olczaka oraz dra hab. Pawła Zagańczyka

III NAGRODA EX AEQUO w Uczelnianym Konkursie
Akordeonowym "Miniatura" (11.03.2022)

Dominik Żych (III roku studiów I st.)
z klasy akordeonu prof. dr hab. Elżbiety Rosińskiej

III NAGRODA EX AEQUO w Uczelnianym Konkursie
Akordeonowym "Miniatura" (11.03.2022)

Małgorzata Remiszewska (II rok studiów I st.)
z klasy akordeonu prof. dr hab. Elżbiety Rosińskiej
oraz dra hab. Pawła Zagańczyka 

III MIEJSCE w kat. III podczas XIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju
,,Harmonia Zdrowia i Muzyki” (ogłoszenie wyników:
28.05.2022)

FLET

dr Rafał Jędrzejewski (pedagog)

I NAGRODA w kat. C – instrumenty dęte (flet solo)
na X international Master Competition for Music
Teachers. Przy fortepianie towarzyszyła 
mu dr Izabela Paszkiewicz.

KLARNET

Emilia Kwaśniewska (III rok studiów I st.) 
z klasy klarnetu dra hab. Grzegorza Wieczorka 

WYRÓŻNIENIE w grupie IV 
na X Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym 
w Szczecinie. Przy fortepianie towarzyszyła
studentce mgr Alicja Wieczorek (6-9.04.2022)
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Przemysław Juchniewicz (I rok studiów II st.)
z klasy klarnetu dra hab. Grzegorza Wieczorka 

WYRÓŻNIENIE w grupie IV 
na X Zachodniopomorskim Festiwalu
Klarnetowym w Szczecinie. Przy fortepianie
towarzyszyła studentowi mgr Alicja Wieczorek
(6-9.04.2022)

Pablo Martín (I rok studiów II st.) 
z klasy klarnetu dra hab. Andrzeja
Wojciechowskiego 

WYRÓŻNIENIE w grupie IV na 
X Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym
w Szczecinie. Przy fortepianie towarzyszył
studentowi dr Michał Mossakowski (6-
9.04.2022).

PUZON

Adam Jankowski (II rok studiów I st.)
z klasy puzonu dra Mariana Stefanowicza 

I NAGRODA podczas King’s Peak International
Music Competition w Kaliforni/USA (ogłoszenie
wyników: 3.05.2022)

KAMERALISTYKA

Kwintet klarnetowy w składzie: Szymon
Wieczorek, Emilia Kwaśniewska, Karolina
Kościuch, Weronika Cichy, Stanisław Górka
z klasy kameralistyki prof. dra hab. Bogdana
Ocieszaka 

III MIEJSCE w grupie IV 
w X Zachodniopomorskim Festiwalu
Klarnetowym w Szczecinie (6-9.04.2022)

III MIEJSCE na 2. Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Kameralnej KraCamera w Krakowie.
Pedagog został wyróżniony HONORABLE
DIPLOMA – BEST TEACHER za przygotowanie
zespołu (edycja online, 20-22.05.2022).
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4Clouds Piano Quartett w składzie: 
Marika Staszewska – skrzypce, 
Emilia Miechowicz – altówka, 
Nikola Freda – wiolonczela, 
Martyna Chmura – fortepian 
z klasy kameralistyki dr hab. Bogny Czerwińskiej-
Szymuli i dra hab. Pawła Kuklińskiego

WYRÓŻNIENIE w grupie B w 9. Turnieju
Kameralnym w 3 odsłonach dla szkół 
muzycznych I i II stopnia oraz Akademii 
 Muzycznych w Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy (20-24.04.2022)

WYRÓŻNIENIE na 9. Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa 
w Gdańsku (12-15.05.2022)

Quinteto Del Mar w składzie: 
Roman Niczyparuk – skrzypce, 
Dominik Urbanowicz – skrzypce, 
Nel Zmuda-Trzebiatowska – altówka, 
Adrianna Ciemińska – wiolonczela, 
Gabriela Dindorf – fortepian 
z klasy kameralistyki prof. dr hab. Anny
Prabuckiej-Firlej oraz dra hab. Roberta
Kwiatkowskiego

III NAGRODA na Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym OPUS 2022 (konkurs online,
ogłoszenie wyników: 9.05.2022)

WYRÓŻNIENIE na 2. Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Kameralnej KraCamera w Krakowie.
Pedagodzy zostali wyróżnieni HONORABLE
DIPLOMA – BEST TEACHER za przygotowanie
zespołu (edycja online, 20-22.05.2022).

Duet Zofia Trybus i Natalia Marek 
(II rok studiów I st.) 
z klasy kameralistyki dra hab. Krzysztofa
Komendarka-Tymendorfa 

III NAGRODA na VIII Nadbałtyckim Konkursie
Duetów Smyczkowych w Gdańsku (19.06.2022)
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Duet Guillermo Rodriguez Calero 
(I rok studiów II st.) 
z klasy perkusji dr hab. Katarzyny Myćki 
i Zuzanna Jargieło (II rok studiów I st.)
z klasy nauki akompaniamentu dr Izabeli
Paszkiewicz 

I MIEJSCE w kategorii Senior Academic, 
w sekcji Duo na 13th World Open Music
Competition. Pedagodzy otrzymali
CERTIFICATE OF APPRECIATION za
wyróżniające przygotowanie studentów
(konkurs online, 25.06.2022).

ŚPIEW SOLOWY

Liang Yu (absolwent 2021) 
z klasy śpiewu dra hab. Roberta
Kaczorowskiego 

III NAGRODA w kat. Master Artist podczas
London Classical Music Competition. 
Przy fortepianie absolwentowi towarzyszyła 
dr hab. Anna Mikolon (ogłoszenie wyników:
21.02.2022).

I MIEJSCE w kat. Prodessional podczas Bach
International Music Competition. 
Przy fortepianie absolwentowi towarzyszyła 
dr hab. Anna Mikolon. Pedagog otrzymał
OUTSTANDING TEACHER AWARD (ogłoszenie
wyników: 3.06.2022).

PLATINUM MEDAL (95/100 pkt) w kategorii
Voice podczas 2022 Quebec Music
Competition Online International (Kanada).
Przy fortepianie absolwentowi towarzyszyła 
dr hab. Anna Mikolon (ogłoszenie wyników:
6.06.2022).

Krzysztof Lorek (II rok studiów I st.) 
z klasy śpiewu solowego dra hab. Roberta
Kaczorowskiego 

II NAGRODA oraz EXCEPTIONAL PERFORMER
w kat. Senior Academic podczas 13th World
Open Music Competition w Belgradzie/Serbia. 
Przy fortepianie studentowi towarzyszyła 
dr hab. Anna Mikolon (ogłoszenie wyników:
5.04.2022). S
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I MIEJSCE w kat. Voice (Age Group F) podczas
King’s Peak International Music Competition 
w Kaliforni/USA. Przy fortepianie studentowi
towarzyszyła dr hab. Anna Mikolon (ogłoszenie
wyników: 3.05.2022).

Zhu Jin (II rok studiów II st.)
z klasy śpiewu dra Krzysztofa Bobrzeckiego 

I MIEJSCE podczas Bach International Music
Competition w kategorii „Romantic B” (over age
17). Przy fortepianie studentce towarzyszyła 
dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor (ogłoszenie
wyników: 3.06.2022).

MUSICAL

Jan Popis (II rok studiów II st.) 
z klasy śpiewu prof. dra Andrzeja Nanowskiego 
i dra Miłosza Gałaja
 
II NAGRODA na I Międzyuczelnianym Konkursie
Musicalowym w Teatrze Akademickim  Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Przy fortepianie studentowi
towarzyszył mgr Adam Pietrzak (21.03.2022).

Joanna Gorzała (II rok studiów I st.) 
z klasy śpiewu prof. dra Andrzeja Nanowskiego 
i dra Miłosza Gałaja 

III NAGRODA na I Międzyuczelnianym Konkursie
Musicalowym w Teatrze Akademickim  Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Przy fortepianie studentce
towarzyszył mgr Adam Pietrzak (21.03.2022).

CHÓRALISTYKA

Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” pod
dyrekcją dra Pawła Nodzaka (pracownik Biblioteki
Akademii Muzycznej w Gdańsku)

SREBRNY DYPLOM w kat. chórów stowarzyszeń 
i towarzystw śpiewaczych, parafialnych 
i działających przy instytucjach 
na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu 
w Wejherowie (23.04.2022)
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KOMPOZYCJA

Magdalena Garbecka (II rok studiów II st.) 
z klasy kompozycji dra Marka Czerniewicza 

WYRÓŻNIENIE ex aequo w Konkursie
Kompozytorskim Legnica Cantat 2022, 
za utwór Modlitwa (ogłoszenie wyników:
28.05.2022)

mgr Anna Rocławska-Musiałczyk (pedagog)

II miejsce w Konkursie Kompozytorskim
Legnica Cantat 2022, za utwór Melodja
(ogłoszenie wyników: 28.05.2022)

NAGRODY

FRYDERYK 2022 w kategorii „Muzyka
poważna”:

prof. dr hab. Marcin Zdunik (pedagog)

ALBUM ROKU MUZYKA CHÓRALNA  
„Words of Mystery. Music for Choir And Cello”
/ Marcin Zdunik i Zespół Śpiewaków Miasta
Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny
Szostak / kompozytorzy: Roxanna Panufnik,
Marcin Zdunik, Ola Gjeilo, Władysław
Leszczyński, Paweł Łukaszewski, John Tavener,
Sabina Meck / reżyserzy dźwięku: Krzysztof
Kuraszkiewicz, Jacek Guzowski / wydawca:
Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. Andrzeja
Krzanowskiego w Katowicach

mgr Paweł Mykietyn, prof. dr hab. Marcin
Zdunik (pedagodzy)

ALBUM ROKU MUZYKA WSPÓŁCZESNA  
„II Koncert na wiolonczelę i orkiestrę
symfoniczną, Hommage à Oskar Dawicki”
/ Marcin Zdunik, NFM Filharmonia Wrocławska
pod dyrekcją Bassema Akiki i Benjamina
Schwartza / reżyserzy dźwięku: Ewa Lasocka,
Andrzej Sasin, Aleksandra Nagórko / wydawca:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu, CD Accord S
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FRYDERYK 2022 w kategorii „Muzyka
rozrywkowa”:

Ralph Kaminski (absolwent - dyplom w 2014)  
z klasy śpiewu dr Anny Domżalskiej 

ARTYSTA ROKU

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA 
I LITERACKA - "Kora" 
/ wydawca: FONOBO Label

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI / BLUES -
Miuosh i Zespół Śląsk "Pieśni współczesne" 
/ wydawca: Fandango Records, Narodowe
Centrum Kultury
Na tej płycie Ralph Kaminski wykonał utwór
„Imperium”.

NAGRODA OPUS KLASSIK 2022:

Prof. dr hab. Andrzej Szadejko 
wraz z zespołem Goldberg Baroque Ensemble
został laureatem jednej z najważniejszych
nagród europejskich w dziedzinie muzyki
klasycznej - OPUS KLASSIK w kategorii „World
Premiere Recording” za nagranie utworu
gdańskiego kompozytora Johanna Daniela
Pucklitza (1705-1774) - Oratorio Secondo.
Wśród artystów biorących udział w projekcie
znaleźli się również nasi studenci i absolwenci:
Karolina Borowczyk, Ewa Dubiella, Marta
Jundziłł, Maria Krueger, Magdalena 
Zięba-Lewandowska, Szymon Chyliński,
Damian Giczewski, Miłosz Janiak, 
Adam Kupper oraz pedagog współpracująca
- dr Maja Miro-Wiśniewska. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
8 października w Berlinie.



amuz.gda.pl | facebook/amuz.gdansk | instagram.com/amuz.gdansk | youtube.com/akademiamuzycznawgdansku

II Międzynarodowy Konkurs 
"MUZYCZNE ORŁY"

I Kategoria - Płyta fonograficzna:

DYPLOM BRĄZOWY
Płyta inUnity. Contemporary Music from
Gdańsk vol.3 / DUX
dr Rafał Jędrzejewski, dr Maciej Gański, Zofia
Kotlicka-Wiesztordt, dr Kamil Kruczkowski,
Adam Stachowiak, Mateusz Florek, dr Michał
Szczerba, Dominik Łukaszczyk, Łukasz Gruba,
dr Sylwia Janiak-Kobylińska, Orkiestra
Symfoniczna Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Katedra
Kompozycji Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
dr Tadeux Dixa, dr hab. Andrzej Dziadek, Piotr
Jędrzejczyk, dr Marek Czerniewicz, Kamil
Cieślik, prof. dr hab. Krzysztof Olczak

DYPLOM SREBRNY
Płyta Quantum of Silence / ODRADEK
RECORDS
dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf

DYPLOM ZŁOTY
Płyta Zygmunt Zaremba - Chamber Music /
ACTE PRÉALABLE
dr Magdalena Ochlik-Jankowska, 
dr hab. Paweł Kukliński, dr hab. Błażej Goliński

III Kategoria - Prawykonanie:

DYPLOM ZŁOTY
Prawykonanie I koncertu fortepianowego
"Multimirrors" Kamila Cieślika
dr Maciej Gański, dr Sylwia Janiak-Kobylińska,
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Kamil
Cieślik
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IV Kategoria - Solista:

DYPLOM ZŁOTY
Wykonanie pięciu koncertów solowych 
z orkiestrami pod batutą Szymona
Makowskiego, Ayyuba Guliyeva, Wojciecha
Rajskiego na prestiżowcyh festiwalach 
oraz w filharmoniach (Gdańsk 21.06.2021r.,
11.09.2021r., Tallin 1.09.2021r., Kalisz
8.10.2021r., Jelenia Góra 10.12.2021r.)
dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf

VII Kategoria - Publikacja naukowa lub
popularnonaukowa:

DYPLOM BRĄZOWY
Monografia zbiorowa "Wokół emisji głosu.
Technika | Metodyka | Praktyka"
dr hab. Monika Karwaszewska, 
prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska,
Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

IX Kategoria - Wydarzenie muzyczne:

STATUETKA "MUZYCZNY ORZEŁ 2021"
Organizacja i realizacja wydarzenia X EURO
Chamber Music Festival Gdańsk 2021
(Gdańsk, 21.06-23.07.2021)
dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf,
Arnaud Śmigiel-Kamiński

Pełny wykaz sukcesów studentów i pedagogów aMuz 
zawsze na amuz.gda.pl w zakładce „Nasze sukcesy”
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Andrzej Dziadek - Utwory fortepianowe 1: 
Dwie bagatele, Nokturn, Dzwony

red. pianistyczna: prof. dr hab. Gabriela
Szendzielorz-Jungiewicz 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2021

ISMN: 979-0-801544-56-8

[…] W roku 1991 powstały Dwie bagatele na
fortepian – dzieło jawnie nawiązujące do tradycji
muzyki fortepianowej już samym tytułem, w treści
zdradzające przywiązanie do romantycznej
tradycji traktowania muzyki jako mowy uczuć, zaś
w sferze konstrukcji stanowiące rezultat pracy
nad stworzeniem własnej odmiany techniki
strukturalnej, polegającej na uważnym
selekcjonowaniu wysokości dźwięków w ramach
języka 12-tonowego, tak, by nie stracić możliwości
kreowania napięć harmonicznych, a tym samym 
– budowania formy jako ciągu napięć i odprężeń.
Dziesięć lat późniejszy Nokturn na fortepian 
(2001) to przykład w pełni wykrystalizowanej
techniki „Klanggestalt”, stanowiącej uwieńczenie
opisanych wyżej poszukiwań. Cały materiał
utworu wywodzi się z kilkudźwiękowego szeregu
dźwiękowego, który daje początek przebiegom
melodycznym i ciągom harmonicznym. 
O specyficznych właściwościach energetycznych
struktur wywodzących się z ustalonej na etapie
prekompozycyjnym „Klanggestalt” decyduje
kolejność interwałów, na przemian
konsonansowych i dysonansowych, dobieranych
tak, by nie tworzyły w układzie wertykalnym
trójdźwięków ani innych struktur wywodzących się
z tonalności typu dur-moll. Odnoszący się po raz
kolejny do tradycji muzyki fortepianowej tytuł
utworu ściśle charakteryzuje jego klimat 
– Nokturn nawiązuje do dojrzałych nokturnów
chopinowskich, łączących topos muzyki nocy 
z fragmentami burzliwymi, o dużym ładunku
dramatyzmu.
Powstały na zamówienie festiwalu „Do-Re-Mi” 
w Łodzi Nokturn rozpoczął całą serię utworów
fortepianowych Dziadka skomponowanych na
początku nowego stulecia. Jak u wielu innych  
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kompozytorów, falę szczególnego zainteresowania
instrumentem wywołał bliski kontakt 
z wykonawcami – w tym przypadku wybitnymi
śląskimi pianistami: Gabrielą Szendzielorz,
Magdaleną Lisak, Zbigniewem Raubo i Andrzejem
Jungiewiczem. Pierwszą wykonawczynią Nokturnu
była Gabriela Szendzielorz, której utwór był
dedykowany.
Podobnie było w przypadku kolejnego utworu
prezentowanego na płycie – Dzwonów na
fortepian z 2004 r. Pianistka zamówiła utwór 
w celu uświetnienia uroczystości poświęcenia
nowych dzwonów w kościele św. Apostołów Piotra
i Pawła w Tarnowskich Górach. Dzwony Dziadka
są przetworzoną, wysublimowaną ilustracją
brzmienia dzwonów kościelnych – naśladują ich
kapryśną, falującą melodię, rozbrzmiewającą 
w alikwotowym spectrum harmonicznym. Od
tradycyjnych fortepianowych imitacji brzmienia
dzwonów różnią się jasnym brzmieniem, delikatną
fakturą i statyczną dynamiką.

Magdalena Turczyńska
[z bookletu płyty „Piano music”,
Acte Préalable, 2011]
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Maciej Zakrzewski, Mirrors for guitar and piano

red. gitarowa: dr Monika Dżuła-Radkiewicz

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2022

ISMN 979-0-801544-58-2

1. SEIJAKU
2. KANSO
3. FUKINSEI

Świat jest dziełem. Jego postrzeganie stanowić
może kwintesencję działalności artystycznej
człowieka – działalności z natury nastawionej na
transcendencję. Seijaku, Kanso i Fukinsei – to
„trzy” lustra, wyłaniające się z siedmiostopniowej
praktyki Zen. To trzy lustra – zapatrzenia –
zasłuchania – usytuowane w kontrastowej
konstelacji. Cichość, bezruch, wycofanie,
przechodzą w prostotę, której symbolem jest język
quasi folklorystyczny. Melancholia zdaje się być
tęsknotą za dziecinną niewinnością. Finałowy
Fukinsei, to lustro zewnętrzne – wykrzywione
zwierciadło postrzegania współczesności. Wynik
spojrzenia w lustro, przeniknięcia materii, zależy
tylko od patrzącego, od jego wrażliwości na
sacrum swej duszy.

Maciej Zakrzewski
Straszyn, 28.02.2021
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Robert Kaczorowski, Dwanaście hymnów ku czci
Najwyższego (2021)

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2022

ISMN 979-0-801544-59-9

Jedną z liturgicznych ksiąg Kościoła katolickiego
jest brewiarz, służący do odprawiania codziennej
modlitwy. Tworzą go takie części, jak: godzina
czytań, jutrznia (modlitwa poranna), modlitwa 
w ciągu dnia, nieszpory (modlitwa wieczorna) oraz
kompleta (modlitwa przed udaniem się na
spoczynek). Każdą z takich godzin kanonicznych
rozpoczyna hymn, który jest teologicznym
wprowadzeniem do danej części brewiarza.
Niniejsza publikacja, zatytułowana Dwanaście
hymnów ku czci Najwyższego, zrodziła się 
z lektury i medytacji nad tekstami brewiarzowymi, 
a w szczególny sposób nad hymnami, które 
w codziennej modlitwie ludu Bożego rozpoczynają
godzinę czytań. 
Są to niezwykle piękne, głębokie, a nade wszystko
inspirujące teksty, najczęściej jednak recytowane
przez tych, którzy po brewiarz sięgają.
Z tekstów tych wyłania się Bóg, który w swych
niezmierzonych planach towarzyszy człowiekowi
na drogach jego życia: wspiera go, umacnia swą
łaską i wlewa nadzieję, szczególnie wtedy, gdy jest
trudno i ciężko. Bóg jawi się jako Ten, który jest
wiekuistym „światłem”, oświecającym jakże często
skomplikowane ludzkie drogi. Odkrywając Go,
człowiek może odnaleźć najgłębszy sens swego
życia, swojej aktywności i wszelkich pragnień,
gdyż jest On „Drogą, Prawdą i Życiem”.
W takim też kontekście 12 brewiarzowych hymnów
stało się źródłem inspiracji do skomponowania
prostych melodii, aby z tych natchnionych słów
uczynić nie tylko modlitwę recytowaną, ale
również śpiewaną.
Życzeniem piszącego te słowa jest, aby
zaproponowane melodie, czerpiące z tradycji
chorału gregoriańskiego oraz nabożnej pieśni
religijnej, z dodanym akompaniamentem
organowym, służyły tak organistom, jak 
i kantorom podczas liturgii. W ten sposób
omawiane hymny mogą stać się nową propozycją,  
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wpisującą się w powiększenie repertuaru śpiewów
mszalnych.

Robert Kaczorowski
[Przedmowa]

Spis utworów:

1. Tobie, Mądrości przedwieczna.
2. O Najświętszy w Trójcy Boże.
3. O Światłości wiekuista.
4. Stworzycielu pełen chwały.
5. Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem.
5. Ty, który jesteś Początkiem i Kresem.
6. O Chryste, wzniosła miłości.
7. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia.
8. Ty jesteś, Chryste, życiem swych wybranych.
9. Boże, co nie masz początku.
10. Chryste, pokornie prosimy.
11. Przed oczy Twoje, zagniewany Panie.
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50 lat Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

red.: Monika Karwaszewska, red. i koncepcja
publikacji: Bogna Czerwińska-Szymula

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2021

ISBN 978-83-64615-47-4

Oddajemy w ręce czytelników okolicznościową
monografię – pomnik upamiętniającą 50 – lecie
istnienia Katedry Kameralistyki aMuz.
Księga stanowi zdaniem recenzentki tomu 
prof. dr hab. Grażyny Bożek-Wota „pomysł
uchronienia od zapomnienia klimatu minionego
czasu, a także uczczenia wybitnych osobowości,
którym przyszło często działać w szczególnie
trudnych i bezprecedensowych warunkach […]
Dzieło to powinno być niezaprzeczalnie źródłem
wielkiej dumy, ale także inspiracji do kolejnych
badań i analizy tego fenomenu, któremu jest
poświęcone”. Książka, jest wyjątkową i oryginalną
pozycją wydawniczą, obejmując „obszerny zakres
procesu tworzenia się od podstaw, krzepnięcia 
i rozwoju całego muzycznego środowiska
akademickiego Uczelni najpierw w Sopocie, 
a potem w Gdańsku, w tym także Katedry
Kameralistyki”. Bogato zilustrowana praca zawiera
opis pełnego spektrum działalności Katedry oraz
charakterystykę sylwetek pedagogów
wchodzących w jej skład, a wreszcie artystów-
wykonawców pełniących w kolejnych latach na
przestrzeni pięciu dekad jej istnienia funkcję
kierownika Katedry Kameralistyki. Monografię
podzielono na 9 działów tematycznych, które
opracowali: Anna Prabucka-Firlej, Krzysztof
Sperski, Bogna Czerwińska-Szymula, Adam
Bruderek, Dominika Glapiak-Piłasiewicz, Ewa
Sarwińska, Jan Lewandowski, Magdalena Ochlik-
Jankowska, Mirosława Sumlińska, Paula Preuss,
Robert Kwiatkowski. Niniejsza publikacja jest
wyrazem mobilizacji całego zespołu członków
Katedry Kameralistyki.

Monika Karwaszewska
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Biblia i muzyka – źródło inspiracji

red. naukowa: Monika Karwaszewska, ks. Jacek
Bramorski (Musica Sacra 17)

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2021

ISBN: 978-83-64615-48-1

E-BOOK (PDF) 
ISBN 978-83-64615-58-0

[…] Pierwsza część niniejszego tomu poświęcona
została analizom teologicznych podstaw
odczytywania biblijnych inspiracji obecnych 
w muzyce. Wprowadzeniem do tej problematyki
jest opracowanie autorstwa ks. Waldemara
Chrostowskiego, wybitnego teologa i biblisty,
profesora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
laureata prestiżowej watykańskiej Nagrody
Ratzingera, który podejmuje analizę šalšelet –
występującego w Biblii znaku o charakterze
fonetycznym i muzycznym, uwypuklającym
specyficzne brzmienie danego słowa podczas jego
recytowania czy śpiewu. W tym kontekście Autor
nakreśla wewnętrzne zmagania postaci Księgi
Rodzaju w świetle egzegezy żydowskiej. Ks. Jacek
Bramorski, teolog muzyki i kierownik Katedry
Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, podejmuje
zagadnienie teologiczno-muzycznych aspektów
biblijnej księgi Pieśni nad Pieśniami. Refleksję 
o charakterze teologiczno-muzycznym podejmuje
również w swym artykule Łukasz Benedykt Bilski,
teolog i muzyk kościelny, poszukując źródeł
teologii muzyki liturgicznej w pieśni uwielbienia
narodu wybranego jako początku „pieśni nowej”.
Śpiew liturgiczny, ale także szeroko rozumiana
muzyka wokalna i instrumentalna o charakterze
religijnym, może stać się nośnikiem Słowa Bożego,
przybliżając człowieka do tajemnicy Boga.
Druga część monografii dedykowana jest analizie
różnorodnych dzieł muzycznych, których twórcy
na przestrzeni wieków czerpali natchnienie 
z Pisma Świętego. Emilia Wawrzusiszyn,
organistka, dyrygentka i pedagog w Państwowej 
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Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego 
w Gdańsku, sięga w swych analizach do śpiewu
gregoriańskiego jako przykładu biblijnej inspiracji
słowem na podstawie graduału Angelis suis.
Zagadnieniem Pasji według czterech
ewangelistów zajmuje się w swej refleksji
badawczej Filip Presseisen, organista 
i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie, podejmując analizę inspiracji
Męką Pańską w Bachowskim preludium
chorałowym O Mensch, bewein dein Sünde groß
BWV 622 ze zbioru Orgelbüchlein. Michał Duźniak,
organista i wykładowca Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
podejmuje zagadnienie retoryki jako sztuki
wypowiedzi w niemieckiej literaturze organowej
XIX wieku inspirowanej psalmami. Biblia nie tylko
inspiruje kompozytorów, ale także twórców
instrumentów muzycznych, zwłaszcza organów,
których prospekty są często dziełami sztuki
nawiązującymi do motywów biblijnych.
Problematyce tej poświęcony jest artykuł
autorstwa Andrzeja Szadejki, organisty i profesora
Akademii Muzycznej w Gdańsku w Katedrze
Muzyki Kościelnej, który przedstawia historię
ochrony zabytków w Gdańsku w czasie drugiej
wojny światowej na przykładzie Baugruppe Keibel
i kościoła Św. Trójcy.
Inspirację biblijną odnajdujemy w muzycznych
cyklach mszalnych. Ukazuje to Monika Fedyk-
Klimaszewska, profesor Akademii Muzycznej 
w Gdańsku oraz solistka Opery Bałtyckiej
(mezzosopran), analizując Petite Messe Solennelle
jako muzyczny i duchowy testament Rossiniego.
Motywy zaczerpnięte z Pisma Świętego przenikają
również pieśń kościelną. Zagadnienie to przybliża
ks. Robert Kaczorowski, organista, baryton 
i adiunkt na Wydziale Wokalno-Aktorskim
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, podejmując refleksję nad biblijną
nauką o aniołach jako źródle inspiracji dla
twórców pieśni pochodzących ze Zbioru pieśni
nabożnych katolickich do użytku kościelnego 
i domowego, opublikowanego w 1871 roku 
w Pelplinie. Pismo Święte jest natchnieniem także
dla współczesnych twórców muzyki. Monika
Krahforst-Kaminska, organista, muzyk kościelny 
i wykładowca w Metropolitalnym Studium 

Organistowskim we Wrocławiu, poddaje analizie
interpolacje biblijne w cyklach organowych Petra
Ebena jako źródło inspiracji artystycznej 
i tożsamości kulturowej kompozytora. Zagadnienie
programowości o proweniencji biblijnej 
w twórczości organowej Naji Hakima na
przykładzie wybranych utworów ukazuje Maciej
Zakrzewski, organista, kompozytor, improwizator,
wykładowca na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku. Natomiast Zuzanna Daniec, teoretyk
muzyki, doktorantka w Akademii Muzycznej 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,
analizuje w swym opracowaniu znaczenie wątków
biblijnych w muzyce Marka Andre.
Wiele przykładów inspiracji Pismem Świętym
odnaleźć można także w dziełach polskich
kompozytorów przełomu XX i XXI wieku. Julita
Kosińska, teoretyk muzyki i wykładowca na
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie, wskazuje na inspiracje biblijne w Via
Crucis i Nativitas Mundi Mariana Sawy.
Zagadnieniu biblijnych inspiracji w wybranych
utworach chóralnych gdańskiego kompozytora
Stanisława Kwiatkowskiego poświęcony jest
artykuł autorstwa ks. Roberta Kaczorowskiego.
Natomiast Marta Gabryelczak-Paprocka,
śpiewaczka-solistka i pedagog w Studium Muzyki
Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, wprowadza
Czytelnika w problematykę interdyscyplinarnych
rozważań nad problematyką grzechu
pierworodnego na przykładzie opery-oratorium 
pt. Raj utracony Krzysztofa Pendereckiego
napisanego na podstawie poematu Johna Miltona.
Wątkom biblijnym w łacińskiej twórczości
sakralnej Marcina Kopczyńskiego poświęcony jest
artykuł autorstwa Anny Szarapki – teoretyka
muzyki, pedagoga na Wydziale Edukacji
Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy.
Podjęte w niniejszej monografii wieloaspektowe
analizy stanowią próbę odpowiedzi na pytanie 
o znaczenie biblijnych inspiracji w muzyce. Aby
zrozumieć, czym jest muzyka sakralna, należy
sięgnąć do „źródła źródeł”, czyli Słowa Bożego,
które jest „światłem na ścieżce” ludzkiego życia
(por. Ps 119, 105), ale także światłem inspirującym
od wieków naszą kulturę i cywilizację. Świadomość
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tego duchowego i kulturowego fundamentu
pozwala nie zagubić się w jałowym chaosie
współczesnych ideologii. Dzięki biblijnemu
„zakorzenieniu” twórczość człowieka może
rozwijać się i przynosić owoce działania w nas
Ducha Świętego – tajemniczego Artysty
Wszechświata (Deus Artifex). Znamienny jest 
w tym kontekście źródłosłów pojęcia „inspiracja”
(inspiratio), który pochodzi od łacińskiego rdzenia
spiritus („duch”) i oznacza zarówno „natchnienie”,
jak i „tchnienie życia”. […] Dzięki „tchnieniu”
Ducha Stwórcy, które obecne jest w Piśmie
Świętym, człowiek staje się twórcą. Na tym polega
najgłębszy sens biblijnej inspiracji w muzyce.

Jacek Bramorski
[z Przedmowy]
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Instrumenty dęte drewniane. 
Historia | praktyka | dydaktyka

red. naukowa: Monika Karwaszewska

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2022

ISBN 978-83-64615-55-9

E-BOOK (PDF) 
ISBN: 978-83-64615-61-0

Oddajemy w ręce Czytelnika pierwszy tom cyklu
publikacji poświęcony instrumentom dętym
drewnianym i dotyczącej ich praktyce
wykonawczej. Praktyka wykonawcza jest dziedziną
muzykologii, która określa sposób w jaki muzyka
jest lub była wykonywana. Nieustanne dążenie do
autentyczności w wykonaniu i użycie
współczesnych instrumentów, w porównaniu 
z „oryginalnymi”  instrumentami, uległy zmianom
znaczeniowym. Obecnie zarówno wykonawstwo
współczesne, jak i praktyki historyczne są
popularne, a wszelkie próby ich łączenia
poszerzają definicję praktyki wykonawczej 
o psychologię performansu i związek między
performansem a analizą.
Monografia zawiera zbiór tekstów będących
pokłosiem Sesji naukowej „Instrumenty Dęte
Drewniane: historia – praktyka – dydaktyka”,
zorganizowanej w roku 2021 przez Katedrę
Instrumentów Dętych i Perkusji aMuz. Niniejszy
tom porusza zagadnienia fundamentalne dla
grupy instrumentów dętych drewnianych, jak:
twórczość przeznaczona na to medium, praktyka
wykonawcza i aparat gry, współczesne techniki
wykonawcze oraz najnowsze zagadnienia
metodyczne.
Kornelia Nowak w swym tekście odnosi się do
elementarnego aspektu warsztatowego, jakim jest
zagadnienie oddechu oraz prezentuje jego rolę 
w kształtowaniu brzmienia. Rafał Jędrzejewski
opisuje rzadko stosowane w praktyce
wykonawczej na flecie użycie połączenia
wielodźwięków z wibracją klapową, nazwane przez
autora jako „oscylacje multifoniczne” lub
„oscylacje  wielodźwiękowe”. Kolejny rozdział 
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autorstwa Adama Wojtasika poświęcony jest
autorskiej metodzie nauki gry na saksofonie, której
nadrzędnym celem jest określenie kolejnych
kroków rozwojowych. Autor przedstawia główne
założenia i konstrukcję feedbacku w odniesieniu
do pracy z uczniem. 
Rozdział Mirosława Pachowicza poświęcony jest
wczesnej twórczości na instrumenty dęte
drewniane Henri’ego Dutilleux, zwłaszcza tej, która
ma niebagatelne znaczenie w dydaktyce. Całość
zamyka wywód naukowy Pawła Kroczka, który
relacjonuje w swym tekście stan badań nad
twórczością XX-wiecznych kompozytorów
poznańskich, a w szczególności działalności
pedagogicznej i kompozytorskiej Józefa Madei
oraz jego wpływu na rozwój i popularyzację
klarnetu w Polsce.
Monografia, z uwagi na różnorodność podejść do
praktyki wykonawczej i szeroki zakres tematów,
zainteresuje instrumentalistów, teoretyków
muzyki, muzykologów oraz nauczycieli gry na 
 instrumentach dętych drewnianych.

Monika Karwaszewska
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Moje doświadczenie z zespołem chóralnym, t. III

red.: Monika Karwaszewska, Aleksandra Grucza-
Rogalska

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2021

ISBN 978-83-64615-43-6
E-BOOK (PDF)

Dyrygować to znaczy przewodzić, w dziedzinie
sztuk muzycznych – kierować zespołem
wykonawczym, orkiestrą lub chórem. Pełnienie roli
dyrygenta chóru amatorskiego to szczególnie
trudne zadanie polegające na stworzeniu z grupy
ludzi o różnym nastawieniu i charakterze dobrze
zorganizowanego i zwartego zespołu, zarówno
artystycznego jak i społecznego. W związku z tym
dyrygent chóralny musi odznaczać się ogromną
ilością wspaniałych cech znakomitego muzyka-
artysty, pedagoga, organizatora, animatora
kultury. Musi być przywódcą kompetentnym,
energicznym, zarażającym optymizmem,
charyzmatycznym, odpowiednio przygotowanym
na wielu płaszczyznach: muzycznej,
pedagogicznej, psychologicznej, marketingowej,
menadżerskiej, słowem być omnibusem 
i człowiekiem renesansu w jednym!
Młodzi adepci sztuki dyrygenckiej stawiający
swoje pierwsze czy kolejne kroki w chóralistyce
chętnie uczestniczą w przeróżnych formach
dalszego kształcenia np. warsztatach,
seminariach, kursach mistrzowskich,
konferencjach czy studiach podyplomowych 
i doktoranckich. Jednak rzadko się zdarza, aby
młodzi kierownicy chórów mogli podzielić się na
szerszym forum swoimi przemyśleniami,
rozterkami, wątpliwościami ale i radościami,
sukcesami i pomysłami.
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku stworzyła taką niecodzienną możliwość
powołując do życia Ogólnopolską Konferencję
Naukowo – Artystyczną dla Młodych zatytułowaną
"Moje doświadczenie z zespołem chóralnym",
która jako jeden z komponentów Ogólnopolskiego
Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music
Everywhere po raz pierwszy odbyła się w dniu
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28.10.2016 r. Druga edycja Konferencji miała
miejsce dokładnie rok później - 27.10.2017 r., 
a trzecia po kolejnych dwóch latach - 08.11.2019 r.
W pierwszych dwóch tomach publikacji
pokonferencyjnej znalazło się 20 artykułów (po 10
w każdym woluminie), także w trzecim, który
oddajemy do Państwa rąk znajduje się 10
niezwykle atrakcyjnych tekstów młodych,
obiecujących dyrygentów chóralnych.
Organizatorami III Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo – Artystycznej dla Młodych był
ówczesny Instytut Dyrygentury Chóralnej 
i Oratoryjno – Kantatowej Wydziału  Dyrygentury
Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji
Artystycznej, Rytmiki i Jazzu oraz Stowarzyszenie
Music Everywhere. Pomysłodawcą 
i koordynatorem Konferencji była dr Beata Śnieg,
dyrektor artystyczny Festiwalu, dyrygent Chóru
Music Everywhere i pedagog Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Mojej osobie
organizatorzy Konferencji powierzyli
odpowiedzialną funkcję opieki merytorycznej nad
wydarzeniem. Na program Konferencji składały
się referaty pogrupowane w cztery bloki
tematyczne: pozamuzyczne aspekty pracy
dyrygenta, wyzwania dyrygenckie, dyrygent jako
pedagog, wokalne obszary pracy dyrygenta 
z różnymi zespołami chóralnymi. Najciekawsze
wystąpienia znalazły swoje miejsce w niniejszej
publikacji.
Trzeci tom otwiera artykuł Aleksandry Tarnowskiej
zatytułowany "Czarna dziura… czyli o tym co
dzieje się po studiach". Za frapującym tytułem
kryje się opis subiektywnych doświadczeń autorki
związanych z rozpoczęciem pracy zawodowej 
a także spostrzeżeń pomocnych w zrozumieniu
specyfiki pracy dyrygenta. Dominik Jarocki 
w artykule pt. "Sposoby funkcjonowania
wybranych wrocławskich chórów i zespołów
wokalnych w aspekcie organizacji i zarządzania"
referuje wyniki badań przeprowadzonych na
sześciu różnorodnych chórach wrocławskich.
Przedstawia struktury działające w zespołach,
działy marketingowe a także sposoby zarządzania
i pozyskiwania niezbędnych środków finansowych.
Emilia Ziegler w artykule "Struktura i specyfika
funkcjonowania Śmigielskiego Chóru Dziecięco-
Młodzieżowego" omawia metodę utworzenia

amatorskiego chóru dziecięcego w niewielkiej,
wiejsko-miejskiej gminie województwa
wielkopolskiego Śmigiel. Autorka przedstawia
specyficzną, rzadko spotykaną wśród chórów
dziecięcych strukturę organizacyjną, a także
analizuje jej pozytywne i negatywne aspekty,
zarówno muzyczne jak i społeczne. Szymon
Thiesler w artykule zatytułowanym "Reaktywacja
chóru św. Józefa z parafii św. Józefa Rzemieślnika
w Bydgoszczy" w subiektywny sposób, 
z perspektywy młodego, początkującego
dyrygenta relacjonuje reaktywację kościelnego
chóru, wskazując metody pracy oraz wnioski
wynikające z trzyletniej pracy. Klaudia Dudzińska 
w artykule "Konkurs chóralny z perspektywy
organizatora-chórzysty" przeprowadza czytelnika
przez meandry organizacji Ogólnopolskiego
Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music
Everywhere. Tekst od pomysłu do realizacji może
posłużyć jako szczegółowy przewodnik
organizacyjny festiwalowo-konkursowego
wydarzenia. Faustyna Hinc w artykule
"Profesjonalnie z amatorskim sercem wśród
amatorów" przedstawia subiektywne spojrzenie na
rozwijanie zamiłowania do śpiewu
wielogłosowego, które zaowocowało założeniem
Gdańskiej Szkoły Kantorów, która gromadzi
amatorów-pasjonatów śpiewu liturgicznego 
i kształci ich muzycznie. Jan Krutul w artykule
"Gloria Patri – multichóralny koncert w Świątyni
Opatrzności" przedstawia muzyczno-modlitewne
wydarzenie poświęcone Świętemu Janowi 
Pawłowi II, które miało miejsce 30.03.2019 roku.
Autor w referacie prezentuje projekt począwszy
od autorskiej idei, poprzez dobór wykonawców 
i repertuaru, aż po wyzwania logistyczne 
i dyrygenckie. Mateusz Mularczyk w artykule
zatytułowanym "Zamówienie i prawykonanie
utworu przez chór amatorski" omawia 
z perspektywy dyrygenta proces zamówienia
utworu dla chóru amatorskiego oraz
przygotowania jego prawykonania. Inspirację
autora do podjęcia tematu stanowiła praca nad
prawykonaniami dwóch utworów wokalno-
instrumentalnych: kompozycji "LUD.owy" (2018)
Mieczysława Baumgarta oraz "Małej suity 
o szczęściu" (2019)  Pawła Tomasza Grajnerta.
Anna Rocławska-Musiałczyk w artykule 
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"Kompozytor a wykonawca, wykonawca a
kompozytor. Jak skutecznie rozwijać artystyczną
współpracę?" dzieli się z czytelnikiem
autorefleksjami zawartymi w tytule. Autorka 
w trzech częściach tekstu nawiązujących do
trzech etapów współpracy kompozytora 
z wykonawcą i wykonawcy z kompozytorem
udowadnia konieczność wzajemnego zrozumienia
w realizacji zwłaszcza kompozycji
prawykonywanych na specjalne zamówienia.
Publikację zamyka artykuł Beaty Śnieg
zatytułowany "Gest dyrygencki, a sposób
kształtowania brzmienia i ekspresji muzycznej
zespołu". Autorka przedstawia nowatorskie ujęcie
problematyki metodycznej i wykonawczej na
podstawie własnej, oryginalnej koncepcji analizy
wybranych fragmentów kompozycji chóralnych 
z repertuaru swojego Chóru Music Everywhere.
Z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk
trzeci tom publikacji pokonferencyjnej
zatytułowanej "Moje doświadczenie z zespołem
chóralnym", która ukazała się pomimo panującej
od roku pandemii. Polecamy życzliwej uwadze
Czytelników wszystkie artykuły i zapraszamy
serdecznie na kolejną edycję Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Artystycznej dla Młodych 
w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku.

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

Spis artykułów:

1. Aleksandra Tarnowska - Czarna dziura… czyli 
o tym co dzieje się po studiach

2. Dominik Jarocki - Sposoby funkcjonowania
wybranych wrocławskich chórów i zespołów
wokalnych w aspekcie organizacji i zarządzania

3. Emilia Ziegler - Struktura i specyfika
funkcjonowania Śmigielskiego Chóru 
Dziecięco-Młodzieżowego

4. Szymon Thiesler - Reaktywacja chóru 
św. Józefa z parafii św. Józefa Rzemieślnika 
w Bydgoszczy

5. Klaudia Dudzińska - Konkurs chóralny
z perspektywy organizatora – chórzysty

6. Faustyna Hinc - Profesjonalnie z amatorskim
sercem wśród amatorów

7. Jan Krutul (Centrum Myśli Jana Pawła II,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Filia
w Białymstoku) - Gloria Patri – multichóralny
koncert w Świątyni Opatrzności

8. Mateusz Mularczyk - Zamówienie 
i prawykonanie utworu przez chór amatorski

9. Anna Rocławska-Musiałczyk (Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) -
Kompozytor a wykonawca, wykonawca 
a kompozytor. Jak skutecznie rozwijać artystyczną
współpracę?

10. Beata Śnieg (Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) - Gest
dyrygencki, a sposób kształtowania brzmienia 
i ekspresji muzycznej zespołu
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Organy i muzyka organowa XVI

red. naukowa: Elżbieta Frołowicz

Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2022

ISBN 978-83-64615-53-5

E-BOOK (PDF)
ISBN: 978-83-64615-60-3

Międzynarodowa Sesja Naukowa „Organy 
i muzyka organowa” odbyła się 15 listopada 2021
roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku już po raz siedemnasty.
Gromadzi ona, jak zawsze, miłośników muzyki
organowej, praktyków, wykonawców, organologów,
budowniczych organów – wszystkich, dla których
rozwój tego obszaru badań jest bardzo ważny.
Od samego początku, tj. od 1977 roku przy
organizacji tego cyklu spotkań naukowych
współdziałają dwa wydziały: Wydział Kompozycji 
i Teorii Muzyki (obecnie Wydział Dyrygentury,
Kompozycji i Teorii Muzyki) oraz Wydział
Instrumentalny. Pierwsza sesja naukowa „Organy 
i muzyka organowa” odbyła się w dniach 29 – 31
sierpnia 1977 roku w Koszalinie w tzw. punkcie
konsultacyjnym PWSM w Gdańsku (obecnie
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku). Wiele znakomitych postaci włączyło
się w prace redakcji naukowej oraz pracowało 
w komitecie organizacyjnym i redakcyjnym,
wnosząc znaczący wkład w rozwój tej sesji
naukowej – największej w Polsce i w tzw. Europie
Wschodniej. Przytoczmy w tym kontekście kilka
ważnych nazwisk: Paweł Podejko, Marek
Podhajski, Antoni Poszowski, Leon Bator, Joachim
Gudel, Janusz Krassowski, Barbara Długońska,
Helena Nowakowska, Maciej Babnis, Lech
Kucharski, Bogusław Sudak, piszący te słowa oraz
inni, którym jesteśmy wdzięczni. Od VII edycji,
czyli od 1989 roku, sesja odbywa się w gdańskiej
Akademii Muzycznej. Do tej pory zorganizowano
16 sesji organowych, a owocem ich jest 15
zeszytów naukowych ze znakomitymi referatami.
Problematyka sesji organowej obraca się wokół
trzech podstawowych zagadnień: budownictwa
organowego (historii i konserwacji instrumentów), 
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wykonawstwa oraz twórczości na organy 
i związanej z nią literatury naukowej, od
najdawniejszych do nam współczesnych czasów.
Owocem gdańskich sesji było odkrycie
mikrofilmów zaginionej tabulatury oliwskiej z 1916
roku znajdujących się w Wilnie, przetłumaczone
zostały liczne traktaty muzyczne na język polski,
znacznie wzrosła wiedza z zakresu budownictwa
organowego i praktyki wykonawczej. Powyższe
publikacje stały się podstawowym źródłem wiedzy
dla kolejnych pokoleń studentów i absolwentów
polskich uczelni muzycznych oraz adeptów sztuki
organowej. […].

prof. dr hab. Roman Perucki
[ze Wstępu]

Spis treści:

1. Krzysztof Urbaniak, Trzy epizody z działalności
organmistrza Andreasa Nitrowskiego (Opinia
dotycząca remontu organów w Kwidzynie.
Przywilej wydany przez Jana III Sobieskiego.
Umowa na budowę organów w Drewnicy.)

2. Björn O. Wiede, Transformation in Organ
Building. Old Becomes New – and Good?

3. Urszula Jasiecka-Bury, Przemiany w
budownictwie organowym XX wieku a dzisiejsze
wykonawstwo muzyki dawnej

4. Josef Miltschitzky, P. Christoph [Christophorus]
Vogt OSB, organ builder and architect of the
abbey in Ottobeuren (around 25 March 1648,
Dietenheim – 10 February 1725, Ottobeuren)

5. Paolo Bougeat, Mechanical Organ “Brondino
Vegezzi-Bossi” in the Parish Church of Arnad

6. Hanna Dys, In memoriam Jeanne Demessieux w
100. rocznicę urodzin kompozytorki

7. Johannes Geffert, William Thomas Best. The
Town Hall Tradition and the Art of Organ
Transcription

8. Roman Perucki, Zbigniew Kruczek: belgijsko-
polski kompozytor. Twórczość i język muzyczny na
podstawie dwóch dzieł twórcy: 24 preludiów i fug
oraz suity Les Petits Plaisirs

9. Monika Karwaszewska, Wysłyszeć głosy
tradycji… Concerto Festivo Dariusza Przybylskiego

10. Elżbieta Rosińska, Tria na organy i dwa
akordeony W. Nowaka, J. Rabińskiego 
i W. Słowińskiego – inspiracje, konkretyzacje,
rezonanse

11. Agata Krawczyk, Koncert na organy i klawesyn
Ester Mägi

12. Maciej Zakrzewski, W poszukiwaniu
sonorystycznej spójności. Kilka słów o projekcie
AerOphonic – music for accordion and organ
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Śpiew gregoriański – wczoraj i dziś 
(Musica Sacra 16) 

red. naukowa: Monika Karwaszewska, ks. Jacek
Bramorski

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku, 2020

E-BOOK (PDF)
ISBN: 978-83-64615-59-7

Śpiew gregoriański „przenosi ludzkie dusze ze
świata zmysłowego w rzeczywistość wieczną” 
(św. Jan Paweł II). Melodie gregoriańskie nie tylko
ukazują, ale także pozwalają nam doświadczyć 
 obecności sacrum, które prezentuje się poprzez
swoje uniwersalne i ponadczasowe piękno.
Dlatego można uznać śpiew gregoriański za
„najdoskonalszy model muzyki sakralnej”
(Benedykt XVI) oraz za „wzór muzyki liturgicznej”
(papież Franciszek). Cantus gregorianus to
najwspanialszy skarb liturgii katolickiej, który nie
tylko odzwierciedla odwieczne piękno Boga, ale
także głosi Dobrą Nowinę. Tradycja sięgająca
średniowiecza nakazywała, że trzeba tak się
modlić i śpiewać, aby dołączyć do muzyki aniołów
i do harmonii kosmosu. Spełnia się to w śpiewie
gregoriańskim, w którym dochodzi do
zjednoczenia i wzajemnej wymiany między
widzialnym a niewidzialnym, tym, co zmysłowe 
a tym, co duchowe. 
Św. Augustyn pisał, że cantare amantis est.
Śpiewa zatem ten, kto kocha, ale także sam śpiew
pobudza do miłości. Ci, którzy śpiewają z całego
serca, kochają to, co śpiewają, ale także kochają
tych, z którymi mogą wspólnie śpiewać 
w przestrzeni kościoła. Dzięki melodiom
gregoriańskim rodzi się w nas umiłowanie liturgii 
i tęsknota za wartościami, które wykraczają poza
wymiar doczesny. Śpiew gregoriański jest
„pomostem”, który prowadzi ku nieskończonym
horyzontom prawdy, dobra i piękna. Jest on
swoistą „drogą piękna” (via pulchritudinis), która
przybliża człowieka do Boga. W śpiewie
gregoriańskim łączy się i przenika wymiar
liturgiczno-duchowy oraz artystyczny. Jest on
niezwykłym dziedzictwem, w którym dostrzec
można korzenie europejskiej kultury. Wyraża on
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bowiem zarówno tradycję biblijną, jak i etos
antyczny. Bogactwo odniesień zawartych 
w śpiewie gregoriańskim sprawia, że jest on
przedmiotem wieloaspektowych badań naukowych
i inicjatyw artystycznych.  
Temu zagadnieniu poświęcona jest kolejna,
szesnasta już monografia naukowa z cyklu
„Musica sacra”, wydana staraniem Katedry Muzyki
Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku. Przeprowadzone w niej
analizy dotyczą zarówno tożsamości 
i wielowiekowej tradycji śpiewu gregoriańskiego,
jak również jego inspirującej obecności w muzyce
współczesnej. Pierwsza część niniejszego tomu
dedykowana jest refleksji nad teologicznymi,
filozoficznymi i kulturowymi wyznacznikami
śpiewu gregoriańskiego.
Wprowadzeniem do tej problematyki jest
opracowanie autorstwa ks. Jacka Bramorskiego,
teologa muzyki i kierownika Katedry Muzyki
Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, który
wskazuje na teologiczno-historyczne źródła
cantus gregorianus i jego szczególne znaczenie 
w liturgii Kościoła.
Ks. Piotr Wiśniewski, muzykolog, dyrektor
Instytutu Nauk o Sztuce i kierownik Katedry
Polifonii Religijnej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, podejmuje próbę odpowiedzi na
niezwykle ważne pytanie o to, czy chorał
gregoriański jest jedynie reliktem przeszłości czy
raczej wyzwaniem teraźniejszości. Śpiew
gregoriański związany jest z szczególnym
rodzajem notacji muzycznej, której poznanie
stanowi warunek jego właściwej interpretacji.
Problematyka semiologiczna stała się
przedmiotem dogłębnych analiz
muzykologicznych zawartych w drugiej części
niniejszego tomu. Siostra Susi Ferfoglia,
organistka, gregorianistka, dyrektor
Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej 

i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, podejmuje refleksję nad funkcją
sanktgalleńskiej tristrophy izolowanej w relacji do
tekstu. Natomiast ks. Mariusz Białkowski,
semiolog, gregorianista, kierownik Katedry Muzyki
Kościelnej Akademii Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, bada różne
funkcje rytmicznych znaków literowych celeriter 
i nectum w rękopisie Laon 239. Naukowa refleksja
nad fenomenem śpiewu gregoriańskiego dotyczy
także badań historyczno-muzykologicznych 
w zakresie zachowanych zabytków
rękopiśmiennych, które są niezwykle cennym
dziedzictwem kulturowym. Temu zagadnieniu
poświęcona jest trzecia część monografii.
Katarzyna Danilewicz – doktorantka w Szkole
Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, przeprowadza analizę
źródłoznawczą offertorium Recordare Virgo Mater
z Graduału z Sandomierza.
Marta Popowska, adiunkt w Katedrze Muzyki na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie, analizuje śpiewy ordinarium
missae w graduale Jana Olbrachta. Śpiew
gregoriański jest nie tylko cennym dziedzictwem
minionych wieków, ale także źródłem inspiracji dla
dzisiejszej kultury muzycznej. Świadczy to o jego
ponadczasowym charakterze i duchowej głębi.
Zagadnieniu recepcji cantus gregorianus 
w muzyce współczesnej poświęcona jest ostatnia
część niniejszej monografii. 
Ks. Dariusz Sobczak, wykładowca na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i dyrektor Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, przeprowadza teologiczno-
muzyczną analizę ars oratoria w Sanctus z Mszy
na chór mieszany i podwójny kwintet dęty Igora
Strawińskiego. 
Poszukiwaniu inspiracji gregoriańskich 
w twórczości organowej gdańskiego kompozytora 
i organisty Stanisława Kwiatkowskiego (1930–
2010) poświęcony jest artykuł autorstwa Roberta
Kaczorowskiego, śpiewaka-barytona 
i organisty, wykładowcy Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Anna Sawicka, wiolonczelistka i pedagog oraz
Elżbieta Rosińska, akordeonistka i profesor
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
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w Gdańsku, podejmują w swym artykule analizę
motywów zaczerpniętych z chorału
gregoriańskiego w kompozycjach na wiolonczelę 
i akordeon na przykładzie ,,Hymnów’’ Ilkki
Kuusisto. Inspiracje gregoriańskie obecne we
współczesnych kompozycjach są wyrazem
poszukiwania przez twórców oryginalnej
tożsamości w kulturze masowej. 
Tej problematyce poświęcony jest artykuł Marty
Gabryelczak-Paprockiej, śpiewaczki, wykładowcy
Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej,
która przedstawia wyniki własnych badań
dotyczących kontekstu kulturowego w odbiorze
chorału gregoriańskiego oraz świeckich utworów
nim inspirowanych wśród młodego pokolenia.
Podjęte w niniejszej monografii wieloaspektowe
analizy stanowią próbę odpowiedzi na pytanie 
o znaczenie śpiewu gregoriańskiego nie tylko jako
dziedzictwa minionych wieków, ale także ciągle
aktualnego przesłania muzycznego i duchowego
piękna. Aby zrozumieć istotę cantus gregorianus,
należy podjąć refleksję nad relacją pomiędzy
teologią a muzyką oraz wiarą a kulturą. Tożsamość
europejskiej kultury muzycznej wyrasta z korzeni
antycznych i chrześcijańskich. Oddalanie się od
tego źródła powoduje zagubienie duchowego
wymiaru sztuki, co w konsekwencji prowadzi do jej
wyobcowania i jałowości. Również liturgia, gdy
pozbawiona zostaje blasku ponadczasowego
piękna muzyki, przestaje przemawiać do serca
współczesnego człowieka. Dlatego tak ważne jest  
odkrywanie na nowo muzycznego i duchowego
skarbu, jakim jest śpiew gregoriański. W nim
bowiem odnaleźć można syntezę dobra, prawdy
piękna, która pozwala ocalić to, co w naszym
świecie jest Boże i ludzkie.

Jacek Bramorski
[Przedmowa]
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Tadeusz Samerek, Uważna muzyka poważna.
Cztery poziomy rozwoju kompetencji 
w muzycznej sztuce wykonawczej.

red. naukowa: Monika Karwaszewska

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku, 2021.

E-BOOK (PDF)
ISBN: 978-83-64615-45-0

Autor książki – muzyk-wykonawca z 25 letnim
stażem nauki gry na wiolonczeli. Posiada kontakt 
z uczniami i studentami na wszystkich szczeblach
edukacji. Fakt ten umożliwił autorowi
zaobserwować długi proces wdrażania
umiejętności w grze na instrumencie.

„[…] Zawsze starałem się zauważać mechanizmy,
które wpływają na efektywność poszczególnych
faz tego procesu. Krytyczne nastawienie do
własnej pracy powoduje, że bliskie jest mi
analizowanie sukcesów i porażek pedagogicznych,
co skutkuje bieżącym modyfikowaniem strategii
własnego rozwoju. Jako wykonawca
zastanawiałem się często, czy osiągnięcie
najwyższego poziomu artyzmu przeznaczone jest
tylko dla nielicznych. Jak uzyskać kompletną
wolność przekazu? Co mnie blokuje przed byciem
szczerym w swojej grze? Czy można tzw. stan
natchnienia uzyskać zawsze? Po blisko
czterdziestu latach spędzonych przy instrumencie
wiem, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi, jednego
sprawdzonego modelu, jedynie słusznej drogi, 
a to, co naprawdę ważne, to otwartość na
doświadczenia i rozwój.
Jako pedagog od lat stawiam sobie pytania o to,
na czym polega proces uczenia. Jaką wiedzę
zobligowani jesteśmy przekazać i w jaki sposób?
Czy chodzi tylko o dostarczenie zestawu
informacji każdemu kolejnemu uczniowi? Czy jako
nauczyciele w pełni zdajemy sobie sprawę z celu
naszej pracy, czy widzimy potrzebę własnego
rozwoju, zwiększania samoświadomości? Czy
posiadamy odpowiedni wgląd w nas samych? Czy
umożliwiamy uczniom wykorzystanie ich
naturalnego potencjału? A może coś już
straciliśmy na drodze rozwoju społecznego? Jak 



KSIĄŻKI

amuz.gda.pl | facebook/amuz.gdansk | instagram.com/amuz.gdansk | youtube.com/akademiamuzycznawgdansku
W

yd
aw

ni
ct

w
a

zmiany w otaczającym nas świecie wpływają na
postrzeganie rzeczywistości przez uczniów?
Dlaczego jako dzieci na przykład samodzielnie
uczymy się najbardziej skomplikowanych języków
świata, a już jako dorośli bardzo ciężko
przyswajamy kolejny? Zastanawiam się, czy
dotrzymuję kroku moim uczniom, czy rozumiem
ich świat, czy jest między nami nić porozumienia.
Czy to, co we mnie, być może już nieco
staroświeckie z ich punktu widzenia, jest dla nich
cenne i interesujące? Jak pracować, by natchnąć,
by nie zaszkodzić, by pomóc rozwinąć skrzydła, 
a i o technice nie zapomnieć…
[…] Nie bez znaczenia była też dla mnie
współpraca z firmą konsultingową, gdzie
nauczyłem się zasad komunikacji w relacji
biznesowej. Na drodze swojego rozwoju odbyłem
szereg kursów i szkoleń psychologicznych,
poznałem znakomitych ludzi o ogromnej wiedzy.
[…] ważnym źródłem moich inspiracji są
sportowcy. Miałem okazję obserwować kilku
przygotowujących się do zawodów, niektórzy 
z nich brali nawet udział w rywalizacji olimpijskiej.
Zastanawiało mnie, dlaczego my, muzycy, tak
mało korzystamy ze zdobyczy sportu. Przecież
mamy tak wiele wspólnego. Śmiem twierdzić, że 
w sporcie możemy zauważyć o wiele lepsze
modele edukacji niż w tradycyjnym szkolnictwie.
W życiu sportowca pojawiają się konkretne cele. 
W codziennym treningu łączy się plastycznie
pracę ciała z pracą umysłu. Sportowcy już dawno
zauważyli, że kondycja psychiczna wpływa
bezpośrednio na jakość pracy ciała i odwrotnie.
Natomiast to, co zauważyłem u wielu muzyków, to
wyraźne deficyty w zrozumieniu fizjologii pracy
własnego ciała podczas gry na instrumencie. 
W sporcie bardzo ważnym elementem jest 
wizualizacja efektu, jaki chcemy osiągnąć. Już
dawno zauważono, że mięśnie sportowca pracują
dokładnie tak samo w momencie, kiedy tylko

wyobraża sobie swój ruch, jak i w sytuacji, kiedy
porusza się w czasie rzeczywistych zawodów
sportowych. Każdy sportowiec otoczony jest
specjalistami z różnych dziedzin, a  trener pełni
rolę bardziej coacha niż nauczyciela. Widząc te
pozytywne elementy, zastanawiam się, dlaczego
tak mało z tych zdobyczy zostało zaszczepionych
na gruncie kształcenia muzycznego,  pomimo
istnienia tak wielu zbieżności. Chciałbym, żeby ta
książka choć w niewielkim stopniu zmieniła
spojrzenie na edukację młodych muzyków. Pisząc
ją, chciałem podarować każdemu koledze
muzykowi czy pedagogowi w szkole artystycznej
odrobinę oddechu, nadziei, że zawsze można coś
zmienić, coś ulepszyć, spojrzeć inaczej. Mam
nadzieję, że wprowadzi ona inny sposób
komunikacji między nauczycielem i uczniem, że
rzuci promyk nowego światła, stanie się inspiracją,
punktem wyjścia do dalszego osobistego rozwoju.
Na kartach tej książki przedstawiam mój autorski
pomysł – Model Music Skills Booster. Jest to efekt
wiedzy, która powoli krystalizowała się w moim
umyśle. Zanim ją jednak opisałem, sprawdziłem
jej działanie na sobie samym, podczas pracy 
z moimi uczniami, jak również w trakcie wielu
warsztatów dla instrumentalistów. Model ten to
zupełnie nowa filozofia podejścia do wykonawstwa
instrumentalnego czy pedagogiki muzycznej.
Pozwala nam uwolnić tkwiący w nas ogromny
potencjał. Dzięki niemu mamy szansę otworzyć
drzwi do świata do tej pory zarezerwowanego dla
nielicznych, wybitnych wirtuozów. Poznając cztery
poziomy, na których opiera się Model MSB,
stosując je, wielokrotnie zwiększamy naszą
kreatywność czy możliwości techniczne.
Efekty stosowania Modelu MSB są zaskakujące, 
bo nieustannie przerastają moje oczekiwania. Sam
Model można zastosować w samodzielnej pracy
artystycznej, jak również w nauczaniu gry na
instrumentach. Moje doświadczenie pokazuje, że
regularne posługiwanie się Modelem przynosi
korzyści nie tylko zawodowe.
Nie twierdzę, że moja metoda jest najlepsza 
i stanowi jedyną drogę dojścia do celu we
wdrażaniu umiejętności gry na instrumencie.
Każdy ma prawo wyboru i może sprawdzić jej
działanie na sobie samym, przepuszczając ją
przez swoje potrzeby i bank doświadczeń,
sprawdzić, czy jest dobra dla nas, czy działa, czy 
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odpowiada naszym oczekiwaniom. Jeśli nie, po
prostu odłóżmy ją. Każda droga rozwoju jest
dobra, bo przecież osiągnięcie finalnego celu nie
jest takie ważne, jak samo podążanie i rozwój.
Jestem głęboko przekonany, że zadaniem każdego
człowieka jest samorozwój i że różne osoby, 
z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, mogą
przyłożyć ważną cegiełkę dla wspólnego dobra.
Zmiany, których dokonujemy w nas samych, mają
ogromne przełożenie na otoczenie. Nawet jeżeli
nie widzimy tego od razu, to nasz sposób
myślenia, nasze zachowanie, nasz przykład
wpływają na myślenie przyjaciół, znajomych,
uczniów, publiczność itd. Ludzie ulegają wpływowi
osób, które mają dobre intencje, emanują
spokojem i radością. Chcemy przebywać z takimi
osobami, chcemy otaczać się takimi ludźmi. Mam
nadzieję, że Model, który przybliżę w tej książce,
pomoże transformować się nam samym, 
a zarazem wywoła pozytywne zmiany 
 w środowisku, w którym funkcjonujemy.
Najważniejsze dla nas, to sprawianie sobie
przyjemności płynących z naszej pracy i wysiłku.
Wtedy każdy dzień im poświęcony przestanie być
przykrym obowiązkiem, a staje się wspaniałym
doznaniem. Mam nadzieję, że przedstawiony
przeze mnie Model MSB zbliży Was do momentu,
w którym odnajdujemy dla siebie jak najwięcej
elementów pasujących do indywidualnego
sposobu funkcjonowania”.

[ze Wstępu]



Emil Miszk & The Sonic Syndicate: Scratches for 
8 Musicians live at Polish Radio

Alpaka Records 2022, ARO23

album CD

„Scratches for 8 Musicians” to trzeci autorski
album Emila Miszka, trębacza i kompozytora
związanego z trójmiejskim środowiskiem muzyki
improwizowanej. Tytuł utworu nawiązuje do frazy
z języka angielskiego „from scratch”, którą
możemy tłumaczyć jako „na nowo”. Nazwa ma
charakter symboliczny, gdyż musimy zaadaptować
się do nowej sytuacji i próbować odnaleźć się 
w post-pandemicznej rzeczywistości. Na muzykę
albumu składa się suita, której wewnętrzny
podział dokonał się na potrzeby nagrania. 
To 40-minutowa kompozycja, łącząca w sobie
gatunki i elementy, które stanowią źródło
inspiracji dla Emila Miszka: współczesna muzyka
klasyczna, free jazz, muzyka improwizowana, ale
też tradycja dużych zespołów jazzowych typu big
band. Album ten to znakomity przykład wysokiego
poziomu, na którym znajduje się nowa generacja
w polskim jazzie.

Wykonawcy:

Emil Miszk - trąbka
Piotr Chęcki - saksofon tenorowy
Jakub Klemensiewicz - saksofon barytonowy
Paweł Niewiadomski - puzon
Michał Zienkowski - gitara
Mikołaj Basiukiewicz - fortepian
Konrad Żołnierek - kontrabas
Sławek Koryzno - perkusja
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Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

amuz.gda.pl
facebook.com/amuz.gdansk
instagram.com/amuz.gdansk
youtube.com/akademiamuzycznawgdansku

telefon: (+48 58) 300 92 00 (centrala)
fax: (+48 58) 300 92 10
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Gdańsk, ul. 3 Maja 3
IBAN (waluta polska): 
PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
IBAN (waluta zagraniczna): 
PL32 1090 1098 0000 0001 1386 9821
KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX

NIP 583-00-15-884

Biuro Promocji 
pokój 309 w budynku czerwonym aMuz

Anna Krupa
telefon: (+48 58) 300 92 13
e-mail: promocja@amuz.gda.pl

Magdalena Lewandowska
telefon: (+48 58) 300 92 12
e-mail: wydarzenia@amuz.gda.pl

Karolina Szalczewska
telefon: (+48 58) 300 92 14
e-mail: k.szalczewska@amuz.gda.pl

redakcja i korekta
Anna Krupa
Magdalena Lewandowska

projekt graficzny
Filip Piasecki | tatastudio

skład
Anna Krupa
Magdalena Lewandowska

fotografie
Karolina Szalczewska
Karol Makurat
Aleksander Szpakowicz

wybór fotografii
Karolina Szalczewska
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