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Od Prezesa

Szanowni Państwo, Pedagodzy śpiewu, Wokaliści, 
Sympatycy PSPŚ!

Niniejsza Kronika przedstawia dokonania Stowarzyszenia w ostat-
nich latach. Mam nadzieję, że większość Państwa opinii o nich 

będzie pozytywna.
Za nami kolejne cztery lata działań, wkrótce znów wybory. Wszy-

scy zdajemy sobie sprawę, że działalność organizacji pozarządowych 
nigdy nie była łatwa, a także zawsze związana jest z bieżącą sytuacją 
polityczną i personalną. Prezes honorowy – Pan Profesor Sąsiadek – 
wielokrotnie opowiadał na naszych wspólnych, otwartych zebraniach  
o stale wzrastających wymaganiach stawianych potencjalnym part-
nerom ministerstw i urzędów samorządowych. Cieszę się, że mimo 
obiektywnych trudności, większość imprez PSPŚ była w ostatnich la-
tach kontynuowana. Wszystkie z nich, a zwłaszcza Kurs Pedagogiczny 
w Dusznikach, cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem peda-
gogów i adeptów wokalistyki. Wzrosła ilość inicjatyw, których organi-
zatorzy zwracają się do Nas z prośbą o honorowy patronat. Kilkunastu 
pedagogów-wokalistów powiększyło grono członków Stowarzyszenia.  

Dziękuję w imieniu Zarządu i własnym za Wasze: wsparcie, pomy-
sły, inicjatywy i pomoc. Nade wszystko za zaufanie, którymi zostali-
śmy obdarzeni. Osobiście bardzo dziękuję mojemu Mentorowi – Panu 
Profesorowi Sąsiadkowi za nieustającą aktywność i mądrość. Członko-
wie Zarządu ofiarowali Stowarzyszeniu sporo czasu i sił, z pewnością 
mamy jednak niedosyt. Ponieważ mawiam swoim podopiecznym, że 
pełne zadowolenie z wykonanej pracy oznacza konieczność zmiany za-
wodu, to – wszystko przed Nami!

Z wyrazami szacunku, kłaniam się wszystkim

Piotr Łykowski

Prezes PSPŚ w kadencji 2013–2017
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DZIAŁALNOŚĆ





I. KURSY WOKALNE

1. Kurs Pedagogiki Wokalnej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu zamierzało początkowo 
organizować kursy pedagogiczne co dwa lata, jednak zaintereso-

wanie tymi kursami sprawiło, że stały się one stałą imprezą cykliczną, 
organizowaną dwa razy w ciągu roku we współpracy z Katedrą Wo-
kalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  
a od kilku lat również z Centrum Edukacji Artystycznej. 

W historii kursów odbyło się już ponad sześćdziesiąt edycji Kursu 
Pedagogiki Wokalnej, realizowanych w dwóch cyklach: 
a) zimowym w Jeleniej Górze, Rybnej, Karpaczu i przede wszystkim 

w Dusznikach-Zdroju oraz 
b) letnim we Wrocławiu.

Pierwsze edycje Kursu były częścią kursów wykonawczych, w latach 
dziewięćdziesiątych Kurs się usamodzielnił organizacyjnie, jednakże 
pod względem programowym trwała nadal dość bliska współpraca:  
w edycjach zimowych z Zimowym Kursem Wokalnym, zaś we wrześniu 
z Kursem Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej. Przejawiała się 
ona we wzajemnym obserwowaniu zajęć, korzystaniu z uczestników 
seminariów wykonawczych jako ilustratorów pokazów dydaktycznych 
czy zapraszaniu wykładowców kursów wykonawczych na zajęcia pe-
dagogiczne. 

Przez 12 lat na kolejnych edycjach Kursu istniała możliwość – dzię-
ki pełnomocnictwu Wrocławskiej Akademii Muzycznej – zdobywania 
uprawnień pedagogicznych. Z tej możliwości skorzystało ponad 60 pe-
dagogów. Niestety, od roku 2011 to pełnomocnictwo został wycofane.

Uczestnikami Kursu byli przede wszystkim nauczyciele śpiewu so-
lowego ze szkół muzycznych II stopnia, liceów muzycznych, domów 
kultury, wykładowcy i nauczyciele studiów policealnych prywatnych 
i państwowych oraz nauczyciele akademiccy z wyższych uczelni mu-
zycznych, teatralnych i pedagogicznych. Obserwatorami zajęć Kursu 



byli głównie uczestnicy równolegle realizowanych kursów wykonaw-
czych (oratoryjnych we Wrocławiu i zimowych w Dusznikach-Zdroju). 

Do roku 2000 kierownikiem kursów był prof. Eugeniusz Sąsia-
dek, od roku 2001 kierownictwo to pełni prof. Barbara Ewa Wer-
ner przy współpracy – jako zastępcy – do roku 2013 dr hab. Izabeli 
Jeżowskiej, a od roku 2014 funkcję tę pełnią: dr hab. Olga Ksenicz 
(w edycji wrocławskiej) oraz dr hab. Monika Kolasa-Hladikova  
(w Dusznikach-Zdroju) przy współpracy prof. dr hab. Jerzego Knetiga.

a) Kurs Pedagogiki Wokalnej do roku 2012 (skrót)

Okres ten został szczegółowo omówiony w Kronikach nr 1–4 oraz 
w seriach wydawniczych (Zeszyty naukowe, Wokalistyka w Polsce 

i na świecie, Wokalistyka i pedagogika wokalna). Zatem poniżej krótka 
relacja o programie i kadrze pedagogicznej Kursu Pedagogiki Wokalnej 
do roku 2012 (drukiem pogrubionym zaznaczono tych wykładowców, 
którzy częściej prowadzili zajęcia).

Zajęcia wszystkich kursów obejmowały następującą problematykę 
specjalistyczną:
– wybrane zagadnienia metodyki nauczania śpiewu solowego;
– niektóre problemy foniatrii i laryngologii;
– wybrane problemy wymowy i dykcji w mowie i śpiewie;
– wybrane zagadnienia psychologii muzyki;
– wybrane zagadnienia pedagogiki muzycznej;
– wybrane zagadnienia estetyki śpiewu;
– uczestnictwo w obradach konferencji naukowych towarzyszących 

kursom;
– obserwacja wybranych zajęć równolegle odbywających się kursów 

wykonawczych;
– uczestnictwo w koncertach towarzyszących kursom.

Wykładowcami wszystkich edycji byli:
– prof. Barbara Ewa Werner,
– dr Jolanta Kępińska-Welbel,
– prof. Eugeniusz Sąsiadek.
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Podczas wielu edycji zajęcia prowadził także:
– doc. dr Wojciech Jankowski.

Pozostali wykładowcy: dr Wiesława Anczykowska-Wysocka, prof. 
Irene Argustiene (Wilno), mgr Piotr Bednarski (Drezno), mgr Marle-
na Borowska, mgr Sławomir Chomiak, dr hab. Maria Czechowska-
-Królicka, dr Grażyna Dolińska, dr Remigiusz Domański (Hamburg), 
prof. Christian Elssner (Drezno), dr Aleksander Faliński, prof. Ja-
dwiga Gałęska-Tritt, prof. Wiwieja Gromowa (Moskwa), prof. Mi-
chalina Growiec, prof. Christiane Hampe (Karlsruhe), prof. dr 
hab. Ewa Iżykowska, prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski, prof. Zo-
fia Janukowicz-Pobłocka, mgr Benigna Jaskulska, prof. dr hab. Anna 
Jeremus-Lewandowska, dr hab. Izabela Jeżowska, dr hab. Małgo-
rzata Jeżowska-Bończuk, prof. Gerhard Kahry (Wiedeń), dr Barba-
ra Kamińska, prof. Antonina Kawecka, prof. dr hab. Jerzy Knetig,  
dr Małgorzata Komorowska, prof. Tadeusz Kopacki, prof. dr hab. Iwona 
Kowalkowska, mgr Wanda Okonowicz, prof. Alina Kowalska-Pińczak, 
prof. Ingrid Kremling (Hamburg), prof. Helena Łazarska (Wiedeń), 
prof. dr hab. Piotr Łykowski, prof. dr hab. Bogdan Makal, prof. dr 
hab. Maria Manturzewska, prof. Stanisława Marciniak-Gowarzewska, 
doc. Janusz Niziołek (Monachium, Kassel), prof. Andrzej Orłowicz 
(Kopenhaga), mgr Beata Pazio-Grygiel, prof. Danuta Paziuk-Zipser, 
prof. dr hab. Dariusz Paradowski, prof. Jadwiga Pietraszkiewicz,  
dr Iwona Polak, prof. Wojciech Pospiech, dr Maciej Przestalski, doc. 
Hugo Raithel (Drezno) prof. Ank Reinders (Haga), Hanna Rumowska-
-Machnikowska, prof. dr hab. Wojciech Maciejowski, prof. Rusko- 
-Ruskov (Sofia), mgr Zofia Sielużycka, mgr Zdzisław Skwara, prof. 
Olga Slavinska (Ryga), doc. Halina Sobierajska, dr hab. Paweł Sobie-
rajski, mgr Eligiusz Sowa, prof. Leopold Spitzer (Wiedeń), dr Bo-
gumiła Toczyska, dr Mieczysława Walczak-Deleżyńska, dr Michał 
Wątróbski, prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak, dr Andrzej Wolański, 
mgr Andrzej Wybraniec, mgr Katarzyna Zachwatowicz, prof. dr hab. 
Maria Zalesska-Kręcicka.

* * * * * * *
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b) Kursy Pedagogiki Wokalnej w latach 2013–2017

W okresie od lutego 2013 roku do lutego 2017 roku odbyło się dzie-
więć kursów pedagogicznych (4 we Wrocławiu i 5 w Dusznikach- 

-Zdroju). Głównym organizatorem wszystkich tych 9 edycji było Pol-
skie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współpracy Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

prof. Barbara Ewa Werner, kierownik konferencji naukowych 
od 2001 roku

LV Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się w dniach od 9 do 17 
lutego 2013 roku w Dusznikach-Zdroju. W Kursie uczestniczyło 34 
pedagogów śpiewu i około 60 obserwatorów (głównie uczestników 
odbywającego się równocześnie Zimowego Kursu Wokalnego oraz 
uczestników XIX Konferencji Naukowej Wybrane problemy wokalisty-
ki). Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WERNER, a jej 
zastępcą mgr JOANNA POLAK.

Główne wykłady na Kursie prowadzili: 
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – psycholog (cykl 

wykładów z psychologii muzyki oraz teorii pedagogiki ogólnej  
i muzycznej);

– dr IWONA POLAK (Wrocław), wokalistka i muzykoterapeutka (hi-
giena głosu, problemy rehabilitacji głosu);

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – wokalista (cykl wy-
kładów z metodyki nauczania śpiewu solowego);
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– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – wokalistka (panele 
dyskusyjne z metodyki).
Ponadto, zajęcia Kursu obejmowały:

– uczestnictwo w obradach XIX Konferencji Naukowej Wybrane pro-
blemy wokalistyki;

– obserwację wybranych zajęć XXXI Zimowego Kursu Wokalnego;
– uczestnictwo w koncertach i spektaklach Zimowego Kursu Wokal-

nego.
Uczestnicy Kursu brali udział w dyskusjach po wykładach, uzupeł-

niając i pogłębiając tematy wystąpień. 
Zajęcia Kursu odbywały się w Sali Konferencyjnej Domu Wypo-

czynkowego FWP „Polonez”. Uczestnicy zakwaterowani byli w Do-
mach Wypoczynkowych FWP, w Sanatorium „Chemik”, w Hotelu 
„Belweder” oraz w Hoteliku „Sudety”.

* * * * * * *

LVI Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się we Wrocławiu w dniach 
od 9 do 15 września 2013 roku w ramach XLVIII Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia Cantans. W Kursie uczestniczyło około 40 peda-
gogów. Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WERNER, 
a zastępcą dr hab. IZABELA JEŻOWSKA. W sprawach organizacyj-
nych pomagali kierownictwu pracownicy Biura Promocji Wrocław-
skiej Akademii Muzycznej.

Wykłady w ramach Kursu dla pedagogów prowadzili:
– doc. dr WOJCIECH JANKOWSKI (Warszawa), teoria pedagogiki 

muzycznej;
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – psychologia 

muzyki;
– dr med. MACIEJ PRZESTALSKI – (Wrocław) – foniatria; 
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – metodyka nauczania 

śpiewu solowego;
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – metodyka naucza-

nia śpiewu solowego, kierownictwo Kursu.
Ponadto zajęcia Kursu obejmowały:
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– udział w XL Sesji Naukowej Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspek-
cie praktyki wykonawczej;

– udział w obradach XXV Sympozjum Naukowego Problemy peda-
gogiki wokalnej;

– obserwacja wybranych zajęć XXXVIII Kursu Interpretacji Muzyki 
Oratoryjnej i Kantatowej;

– uczestnictwo w koncertach Kursu Interpretacyjnego oraz w koncer-
tach Festiwalu Wratislavia Cantans.
Uczestnicy Kursu brali żywy udział w dyskusjach po wykładach, 

uzupełniając i pogłębiając tematy wystąpień. Zajęcia Kursu odbywa-
ły się w Sali Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu.

* * * * * * *

LVII Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się w dniach od 9 do 15 
lutego 2014 roku w Dusznikach-Zdroju. W Kursie uczestniczyło 34 pe-
dagogów śpiewu i około 60 obserwatorów (głównie uczestników odby-
wającego się  równocześnie XXXII Zimowego Kursu Wokalnego oraz 
uczestników Konferencji Naukowej Wybrane problemy wokalistyki). 
Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WERNER, a jej za-
stępczynią dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA.

Zajęcia Kursu obejmowały:
– Panel dyskusyjny Metodyka nauczania śpiewu solowego, wprowa-

dzenie: prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
– Panel dyskusyjny Psychologia muzyki – osobowość artysty-wokalisty, 

wprowadzenie: dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa);
– Warsztaty Niekonwencjonalne metody w nauce śpiewu – Tai Chi, Qi-

gong, LaxVox, prowadzenie: dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA 
(Łódź, Kielce);

– Wykład i koncert: Kompozycje wokalne Klary Schumann, prowa-
dzenie: dr MARTA SCHMIDT (Karlsruhe);

– Panel dyskusyjny Wiedza o wokalistyce, wprowadzenie: prof. Bar-
bara Ewa Werner (Wrocław);
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– Wykład i prezentacja Salomea Kruszelnicka – niezwykły człowiek  
i artystka, prowadzenie: mgr Lidia Husar (Lwów).
Ponadto, zajęcia Kursu obejmowały:

– uczestnictwo w obradach XX Konferencji Naukowej Wybrane pro-
blemy wokalistyki,

– obserwację wybranych zajęć XXXII Zimowego Kursu Wokalnego;
– uczestnictwo w koncertach i spektaklach Zimowego Kursu Wokal-

nego.
Uczestnicy Kursu brali udział w dyskusjach po wykładach, uzu-

pełniając i pogłębiając tematy wystąpień. Zajęcia Kursu odbywały się  
w salach konferencyjnych domów wypoczynkowych FWP „Polonez”  
i „Rondo”. Uczestnicy zakwaterowani byli w DW FWP, w Sanatorium 
„Chemik”, w Hotelu „Belweder” oraz w Hoteliku „Sudety”.

* * * * * * *

LVIII Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się we Wrocławiu w dniach 
od 8 do 14 września 2014 roku w ramach XLIX Międzynarodowego  
Festiwalu Wratislavia Cantans. W Kursie uczestniczyło około 50 osób. 
Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WERNER, a jej za-
stępczynią dr hab. OLGA KSENICZ. W sprawach organizacyjnych po-
magali kierownictwu pracownicy Biura Promocji Wrocławskiej Uczelni: 
mgr Joanna Polak i mgr Magdalena Gomuła.

Wykłady na kursie – w formie paneli dyskusyjnych – prowadzili:
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – psychologia 

muzyki;
– lek. med. MARIA ŁYSZCZAK (Wrocław) – wybrane zagadnienia 

foniatrii;
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – wiedza o wokalistyce;
– doc. dr WOJCIECH JANKOWSKI (Warszawa) – teoria pedagogiki 

muzycznej;
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – metodyka nauczania 

śpiewu solowego, zagadnienia estetyki w wokalistyce. 
Ponadto zajęcia Kursu obejmowały: 
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– udział w XLI Sesji Naukowej Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspek-
cie praktyki wykonawczej;

– udział w obradach XXVI Sympozjum Naukowego Problemy peda-
gogiki wokalnej;

– obserwacja wybranych zajęć XXXIX Kursu Interpretacji Muzyki 
Oratoryjnej i Kantatowej;

– uczestnictwo w koncertach Kursu Interpretacyjnego oraz w wybra-
nych koncertach Festiwalu Wratislavia Cantans.
Wykłady Kursu odbywały się w Sali Senatu Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Kurs otworzył prof. Eugeniusz 
Sąsiadek, prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 
Śpiewu. Po wykładach wywiązywały się interesujące, ożywione dysku-
sje, a pytania i uzupełnienia stanowiły doskonałe pogłębienie tematów 
referatów. 

* * * * * * *

LIX Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się w dniach od 31 stycznia 
do 8 lutego 2015 roku w Dusznikach-Zdroju. W Kursie uczestniczyło 
33 pedagogów śpiewu i około 60 obserwatorów (głównie uczestników 
odbywającego się równocześnie XXXIII Zimowego Kursu Wokalne-
go oraz uczestników XXI Konferencji Naukowej Wybrane problemy 
wokalistyki). Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WER-
NER, jej zastępczynią dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA, zaś 
sprawy administracyjne prowadziła mgr JOANNA POLAK.

Główne wykłady na Kursie prowadzili:
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – psycholog (wy-

kłady i panele dyskusyjne z psychologii muzyki);
– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA ( Łódź, Kielce) – wo-

kalistka (niekonwencjonalne metody w nauce śpiewu, zasady wy-
mowy czeskiej);

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – wokalista (cykl wy-
kładów z metodyki nauczania śpiewu solowego);

– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – wokalistka (panele 
dyskusyjne z wiedzy o wokalistyce).
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Ponadto zajęcia Kursu obejmowały:
– uczestnictwo w obradach XXI Konferencji Naukowej Wybrane pro-

blemy wokalistyki;
– obserwowanie zajęć, koncertów i audycji Zimowego Kursu Wokal-

nego.
Zajęcia Kursu odbywały się w Sali Konferencyjnej Willi „Pozna-

niak”. Uczestnicy Kursu zakwaterowani byli w Domach Wypoczynko-
wych FWP oraz w Willi „Poznaniak”.

* * * * * * *

Jubileuszowy, LX Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się we Wro-
cławiu w dniach od 7 do 12 września 2015 roku i był imprezą towarzyszą-
cą pięćdziesiątej, jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Wratislavia Cantans. W Kursie uczestniczyło około 50 pedagogów oraz 
40 obserwatorów. Funkcję kierownika Kursu pełniła prof. BARBARA 
EWA WERNER, zaś jej zastępczynią była dr hab. OLGA KSENICZ.  
W kwestiach organizacyjnych oraz logistycznych pomocą służyli pra-
cownicy Biura Promocji wrocławskiej Akademii Muzycznej, wśród 
nich przede wszystkim mgr Joanna Polak.

W ramach paneli pomieszczono zagadnienia z zakresu:
– psychologii muzyki (moderator: dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL 

(Warszawa); 
– pedagogiki muzycznej (moderator: doc. WOJCIECH JANKOW-

SKI (Warszawa);
– metodyki nauczania śpiewu solowego (moderatorzy: prof. BAR-

BARA EWA WERNER (Wrocław) oraz prof. EUGENIUSZ SĄ-
SIADEK (Wrocław), a także dr hab. JOANNA KOZŁOWSKA 
(Poznań).
Wśród poruszonych tematów można było odnaleźć zagadnienia  

z zakresu pamięci muzycznej, motywacji wokalisty, tożsamości peda-
gogiki muzycznej.

Ponadto zajęcia Kursu obejmowały:
– udział w obradach Sympozjum naukowego Problemy pedagogiki 

wokalnej;
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– udział w obradach Sesji naukowej Muzyka oratoryjna i kantatowa  
w aspekcie praktyki wykonawczej;

– obserwacja wybranych zajęć Kursu interpretacji muzyki oratoryjnej 
i kantatowej; 

– uczestnictwo w koncertach Kursu interpretacyjnego oraz w koncer-
tach Festiwalu Wratislavia Cantans.
Wykłady i warsztaty Kursu odbywały się w sali Senatu oraz sali ka-

meralnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

* * * * * * *

LXI Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się w dniach od 7 do 13 
lutego 2016 roku w Dusznikach-Zdroju. W Kursie uczestniczyło 40 pe-
dagogów śpiewu i około 60 obserwatorów (głównie uczestników odby-
wającego się równocześnie XXXIV Zimowego Kursu Wokalnego oraz 
uczestników XXII Konferencji Naukowej Wybrane problemy wokali-
styki). Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WERNER, 
jej zastępcami prof. dr hab. JERZY KNETIG oraz dr hab. MONIKA 
KOLASA-HLADIKOVA, zaś sprawy administracyjne prowadziła mgr 
JOANNA POLAK.

Kurs był w roku 2016 poświęcony dwóm nurtom sztuki wokalnej: 
wokalistyce klasycznej i wokalistyce estradowej. Przeznaczone były 
przede wszystkim dla pedagogów wokalistyki, ale z uwagi na rozbudo-
wany zakres zajęć warsztatowych czynny udział brała w nich młodzież 
zainteresowana wokalistyką estradową.

Główne wykłady na Kursie wokalistyki klasycznej prowadzili:
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – psycholog (wy-

kłady i panele dyskusyjne z psychologii muzyki);
– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA (Łódź, Kielce) – woka-

listka (niekonwencjonalne metody w nauce śpiewu);
– prof. dr hab. JERZY KNETIG (Warszawa) – wokalista (wiedza  

o wokalistyce);
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – wokalista (wykłady  

i panele dyskusyjne z metodyki nauczania śpiewu solowego);
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – wokalistka (kie-

rownictwo Kursu oraz panele dyskusyjne z wiedzy o wokalistyce).
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Główne wykłady na Kursie wokalistyki estradowej prowadzili:
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) i prof. ANDRZEJ 

NANOWSKI (Gdańsk) – Panel dyskusyjny: Wokalistyka klasycz-
na i estradowa (tematyka panelu: piosenka, jazz, musical, klasyka, 
opera, czym jest zawód śpiewaka artysty, czym jest zawód śpiewaka 
estradowego. Uczestnicy i dyskutanci panelu: prof. Eugeniusz Są-
siadek, prof. Jerzy Knetig, mgr Małgorzata Kustosz-Piątosa;

– prof. ANDRZEJ NANOWSKI (Gdańsk) – Wykład: Od klasyki do 
musicalu – cechy wspólne i różnice emisji klasycznej i estradowej, 
panel dyskusyjny oraz pokaz praktyczny pracy z uczniem i czyn-
nym udziałem uczestników/pedagogów;

– mgr MAŁGORZATA KUSTOSZ-PIĄTOSA (Warszawa) – Wykład: 
Emisja piosenkarska czyli od mowy do śpiewu, panel dyskusyjny 
oraz pokaz praktyczny pracy z uczniem i czynnym udziałem uczest-
ników/pedagogów;

– mgr IZABELA ZAJĄC (Warszawa) – Wykład: Wszystko można za-
śpiewać inaczej – specyfika i możliwości wykorzystania głosu w wo-
kalistyce jazzowej, panel dyskusyjny oraz pokaz praktyczny pracy  
z uczniem i czynnym udziałem uczestników/pedagogów;

– dr JOLANTA WELBEL (Warszawa) – Warsztaty Psychologii pozy-
tywnej;

– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA (Łódź, Kielce) – Warsz-
taty pracy z ciałem i dźwięki lecznicze – metody chińskie i tybe-
tańskie.
Ponadto zajęcia Kursu obejmowały:

– uczestnictwo w obradach XXII Konferencji Naukowej Wybrane 
problemy wokalistyki;

– obserwacja zajęć, koncertów i audycji Zimowego Kursu Wokalnego.
Zajęcia z wokalistyki estradowej zakończyły się k o n c e r t e m 

uczestników warsztatów wokalistyki nieklasycznej w Dworku Chopina 
w dniu 10 lutego 2016 roku, z udziałem zaproszonych gości. W pro-
gramie songi musicalowe, piosenki estradowe oraz wokalne standardy 
jazzowe.

* * * * * * *



LXII Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się we Wrocławiu w dniach 
13–17 września 2016 roku. W Kursie uczestniczyło około 65 osób 
(wraz z obserwatorami i organizatorami). Kierownikiem Kursu była 
prof. BARBARA EWA WERNER, jej zastępcami prof. dr hab. JERZY 
KNETIG i dr hab. OLGA KSENICZ. W sprawach organizacyjnych po-
magali kierownictwu pracownicy Biura Promocji Wrocławskiej Uczel-
ni: mgr Joanna Polak i mgr Alicja Gawrońska.

Wykłady w ramach Kursu dla pedagogów odbyli:
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – psychologia, 

prowadzenie panelu dyskusyjnego;
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – wokalistyka, metody-

ka nauczania śpiewu solowego; 
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – wokalistyka, wie-

dza o wokalistyce;
– prof. JERZY KNETIG (Warszawa) – wokalistyka, prowadzenie pa-

nelu dyskusyjnego. 
Ponadto zajęcia Kursu obejmowały:

– udział w obradach XXVIII Sympozjum Naukowego Problemy pe-
dagogiki wokalnej, 

– udział w obradach XLIII Sesji Naukowej Muzyka oratoryjna i kan-
tatowa w aspekcie praktyki wykonawczej,

– obserwacja wybranych zajęć Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryj-
nej i Kantatowej,

– uczestnictwo w koncertach Kursu Interpretacyjnego oraz w koncer-
tach Festiwalu Wratislavia Cantans.
Zajęcia Kursu odbywały się w Sali Audytoryjnej oraz w Sali Ba-

letowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Tegoroczna edycja Sympozjum obfitowała w szczególnie interesujące  
i ożywione dyskusje po niemal wszystkich wystąpieniach.

* * * * * * *

LXIII Kurs Pedagogiki Wokalnej odbył się w dniach od 5 do 11 
lutego 2017 roku w Dusznikach-Zdroju. W Kursie uczestniczyło 40 pe-
dagogów śpiewu i około 60 obserwatorów (głównie uczestników odby-
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wającego się równocześnie XXXV Zimowego Kursu Wokalnego oraz 
uczestników XXIII Konferencji Naukowej Wybrane problemy woka-
listyki). Kierownikiem Kursu była prof. BARBARA EWA WERNER, 
a jej zastępcami prof. dr hab. JERZY KNETIG oraz dr hab. MONIKA 
KOLASA-HLADIKOVA.

Główne wykłady na Kursie prowadzili:
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – wokalista – metodyka 

nauczania śpiewu solowego;
– prof. dr hab. JERZY KNETIG (Warszawa) – wokalista, panel dys-

kusyjny z wiedzy o wokalistyce;
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – wokalistka – meto-

dyka nauczania śpiewu solowego;
– dr hab. KATARZYNA MATUSZAK – wokalistka – piosenka kaba-

retowa w procesie nauczania jako forma kształtowania wrażliwości 
artystycznej;

– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA – wokalistka – niekon-
wencjonalne metody w pedagogice wokalnej;

– dr hab. ANNA SERAFIŃSKA – wokalistka – spotkanie z jazzem – 
historia i praktyka oraz warsztaty praktyczne dla pedagogów;

– mgr MIŁOSZ GAŁAJ – wokalista – musical – historia, formy, przy-
kłady oraz warsztaty praktyczne dla pedagogów;

– mgr BOLESŁAW SCHOLL – akustyk – współczesna technika  
w służbie głosu – wzmocnienie, nagrywanie, odtwarzanie dla klasy-
ków i nieklasyków oraz warsztaty praktyczne dla pedagogów.
Ponadto uczestnicy Kursu Pedagogiki Wokalnej obserwowali se-

minaria interpretacyjne i mistrzowskie odbywającego się równolegle 
XXXV Zimowego Kursu Wokalnego.

Podczas Kursu i Konferencji odbyło się osiem koncertów w wyko-
naniu wykładowców, zaproszonych gości, uczestników i pianistów Zi-
mowego Kursu Wokalnego. Jak co roku uczestnicy Kursu brali czynny 
udział w dyskusjach po wykładach, uzupełniając i pogłębiając tematy 
wystąpień.

Zajęcia Kursu Metodycznego odbywały się w sali konferencyjnej 
domu wypoczynkowego Wolność II. Uczestnicy, wykładowcy oraz au-
torzy Kursu i Konferencji zakwaterowani byli w domach wypoczynko-



wych FWP, w sanatorium Jan Kazimierz, willach Wolność I i Wolność 
II oraz w hotelu Esperanto.

* * * * * * *

Rozdział zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Kursu opracowanych przez prof. Barbarę Ewę Werner,  
dr hab. Izabelę Jeżowską, dr hab. Monikę Kolasę-Hladikovą  

oraz dr hab. Olgę Ksenicz
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2. KURS INTERPRETACJI MUZYKI ORATORYJNEJ 
I KANTATOWEJ

Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, zainaugurowa-
ny w roku 1976, a odbywający się zwykle we wrześniu we Wro-

cławiu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans, dawał uczestnikom 
szansę wystąpienia na tej imprezie o międzynarodowej randze. Począt-
kowo głównym organizatorem Kursu była Państwowa Wyższa Szkoła 
Muzyczna (przemianowana w roku 1981 na Akademię Muzyczną im. 
Karola Lipińskiego) we Wrocławiu, następnie Wrocławski Oddział Sto-
warzyszenia Polskich Artystów Muzyków, zaś od roku 1990 jest nim 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współpracy Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Do roku 2000, czyli 
przez 25 kolejnych edycji, kierownikiem Kursu był ich inicjator, prof. 
Eugeniusz Sąsiadek, zaś od roku 2001 Kursem kieruje prof. dr hab. 
Piotr Łykowski przy współpracy prof. dr. hab. Bogdana Makala. 

a) Kursy do roku 2012 (skrót)

Informacje o pierwszych 37 edycjach Kursu w latach 1976–2012 są 
zawarte w kolejnych publikacjach Katedry Wokalistyki i Polskie-

go Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu z lat 1977–2012 (ZESZYTY 
NAUKOWE, WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE, WOKALI-
STYKA I PEDAGOGIKA WOKALNA) oraz w czterech edycjach KRO-
NIKI PSPŚ (nr 1–4), w niniejszej zatem publikacji informacje o Kursie  
w tym okresie ograniczą się do przypomnienia wykładowców (przy 
czym drukiem pogrubionym zostaną podane nazwiska często pojawia-
jące się na Kursie) oraz do wykazu wybranych wielkich form wokalno- 
-instrumentalnych. Warto jeszcze wspomnieć, że na pierwszym Kursie 
w roku 1976 uczestnicy Kursu wystąpili na Festiwalu w Magnificat 
Marcina Żebrowskiego z Orkiestrą Kameralną PWSM we Wrocławiu 
pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego.

Wykładowcy: Delfina Ambroziak, Nella Anfuso (Włochy), Victoria 
de Los Angeles (Hiszpania), Jerzy Artysz, Dagmara Baier – pianistka 



(Niemcy), Hanno Blaschke (Niemcy), Ewa Czermak, Zdzisława Donat, 
Christian Elssner (Niemcy), Grażyna Flicińska, Józef Frakstein, Mi-
chalina Growiec, Christiane Hampe (Niemcy), Ewa Iżykowska, René 
Jacobs (Belgia), Henryka Januszewska, Zofia Janukowicz-Pobłocka, 
Gerhard Kahry (Austria), Ryszard Karczykowski, Antonina Kawec-
ka, Izabela Kłosińska, Tadeusz Kopacki, Ingrid Kremling (Niemcy), 
Zdzisław Krzywicki, Piotr Kusiewicz, Monika Lenz (Niemcy), Helena 
Łazarska, Piotr Łykowski, Bogdan Makal, Edith Mathis (Niemcy),  
Urszula Mitrenga-Wagner (Niemcy), Robert Pflanzl – reżyser (Austria), 
Jadwiga Pietraszkiewicz, Jadwiga Rappe, Agnieszka Rehlis, Rusko 
Ruskov (Bułgaria), Eugeniusz Sąsiadek, Barbara Schlick (Niemcy), 
Leopold Spitzer (Austria), Adele Stolte (Niemcy), Ella Susmanek – 
pianistka, Krystyna Szostek-Radkowa, Barbara Ewa Werner, Eli-
sabeth Wilke (Niemcy), Irena Winiarska, Teresa Żylis-Gara.

Dyrygenci: Jan Tomasz Adamus, Benjamin Bayl (Wielka Brytania), 
Stefan Bevier (Niemcy), Herbert Böck (Niemcy), Stanisław Gałoński, 
Kazimierz Górski, Matthias Jung (Niemcy), Edmund Kajdasz, An-
drzej Kosendiak, Helmut Kruse (Niemcy), Mario Lamberto (Włochy), 
Augustin Maillard (Francja), Zbigniew Pilch, Stanisław Rybarczyk, 
Robert Satanowski, Gisbert Schneider (Niemcy), Przemysław Stani-
sławski, Stefan Stuligrosz, Jerzy Swoboda, Włodzimierz Szymański, 
Jarosław Thiel, Krzysztof Teodorowicz, Tadeusz Wicherek, Helmut 
Wünneberg (Austria), Tadeusz Zathey.

Dzieła:
– Anonim Łowicki – Magnificat
– Carl Philipp Emanuel Bach – Izraelici na pustyni 
– Johann Sebastian Bach – Magnificat, Kantaty
– Antonio Maria Bononcini – Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 
– Dietrich Buxtehude – Membra Jesu Nostri, Kantaty
– Antonio Caldara – Dafne, Dies irae, La Passione di Gesú Cristo 

Signor Nostro
– Roger Calmel – Magnificat
– Marc Antoine Charpentier – Actéon
– Georg Friedrich Haendel – Acis i Galatea, Judasz Machabeusz, Me-

sjasz, Pasja według Brockesa, Ressurezione, Samson, Susanna
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– Joseph Haydn – Pory roku, Stabat Mater, Stworzenie świata
– Vincent Lübeck – Kantaty
– Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Eliasz
– Wolfgang Amadeusz Mozart – Apollo i Hiacynt, Die Schuldikeit des 

ersten Gebots, La Betulia liberata
– Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater
– Jacopo Peri – Euridice
– Gioacchino Rossini – Petit Messe Solennelle, Stabat Mater
– Jacek Różycki – Koncerty wokalno-instrumentalne
– Alessandro Scarlatti – Stabat Mater
– Franz Schubert – Stabat Mater
– Heinrich Schütz – Historia o narodzeniu Jezusa Chrystusa
– J. Staromieyski – Nieszpory
– Stanisław Sylwester Szarzyński – Koncerty
– Georg Philip Telemann – Pory dnia
– Antonio Vivaldi – Magnificat
– Jan Zelenka – Chrystus na Górze Oliwnej
– Mikołaj Zieleński – Communiones

* * * * * * *

b) Kursy w latach 2013–2016

Podobnie jak w poprzednich latach, Kurs Interpretacji Muzyki Ora-
toryjnej i Kantatowej był nadal imprezą towarzyszącą Międzyna-

rodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, realizowaną przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię Muzyczną im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu. Kierownikiem artystycznym i organi-
zacyjnym wszystkich edycji Kursu był w latach 2013–2016 prof. dr 
hab. Piotr Łykowski, a jego zastępcą prof. dr hab. Bogdan Makal. 
Z organizatorami Kursu współpracowało Biuro Promocji Akademii 
Muzycznej. Wszystkie zajęcia odbywały się w salach wykładowych 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Kurs pro-
wadzony były w trzech sekcjach:



a) Sekcja Kursu Oratoryjno-Kantatowego;
b) Sekcja Kameralnego Śpiewu Zespołowego;
c) Sekcja Jesiennego Kursu Wokalnego.

Obowiązkiem uczestników Sekcji Oratoryjnej było opracowanie 
partii solowych w utworach obowiązkowych, a następnie ich wyko-
nanie – wraz z zespołem instrumentalnym – na koncertach festiwa-
lowych. Zadaniem uczestników biorących udział w zajęciach Sekcji 
Kameralnego Śpiewu Zespołowego było opracowanie partii chóralnych 
w utworach obowiązkowych, a następnie wykonanie ich na koncertach 
Festiwalu Wratislavia Cantans. Założenia programowo-dydaktyczne 
Sekcji Jesiennego Kursu Wokalnego były zależne od stopnia zaawanso-
wania technicznego i artystycznego poszczególnych młodych adeptów 
sztuki wokalnej. Dla najbardziej sprawnych miały zatem charakter za-
jęć mistrzowskich, dla pozostałych były to zajęcia techniczne i inter-
pretacyjne.

* * * * * * *

XXXVIII Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej 
odbył się w dniach od 2 do 15 września 2013 roku. W Kursie wzię-
ło udział łącznie 45 młodych wokalistów oraz obserwatorów (głównie 
uczestników Kursu Pedagogiki Wokalnej oraz konferencji naukowych). 
Utworami obowiązkowym na Kursie były dwa utwory oratoryjne: 
– Emanuele d’Astorga – Stabat Mater, 
– Antonio Maria Bononcini – Stabat Mater.

Zajęcia podczas Kursu prowadzili:
– prof. dr hab. EWA IŻYKOWSKA;
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI;
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL; 
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK;
– dr hab. ANDRZEJ KOSENDIAK – dyrygent.

Z wykładowcami współpracowali pianiści-kameraliści: dr hab. 
Anna Rutkowska-Schock, mgr Justyna Skoczek, mgr Monika Kruk 
oraz Michał Biel. 
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Głównym wydarzeniem Kursu były występy młodych śpiewaków 
na sześciu koncertach Festiwalu Wratislavia Cantans, w tym na kon-
cercie 10 września 2013 roku w Kościele Ewangelicko-Augsburgskim 
we Wrocławiu. Wykonawcami koncertów festiwalowych byli: soliści 
– uczestnicy Kursu i Zespół Instrumentów Dawnych pod dyrekcją An-
drzeja Kosendiaka. Wybrani uczestnicy Kursu wykonywali partie solo-
we, a także fragmenty chóralne (realizowane jednak bądź to w wersji 
solowej, bądź też w małych obsadach grupowych, zgodnie z aktualną 
tendencją praktyki wykonawczej w muzyce dawnej, co było dużym 
wyzwaniem dla młodych artystów). Koncerty zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność. 

Poza koncertem festiwalowym we Wrocławiu, zrealizowane zostały 
koncerty – w ramach Wratislavii – w Prochowicach, Legnickim Polu, 
Trzebnicy, Żmigrodzie i Sycowie. 

* * * * * * *

XXXIX Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej 
odbył się w dniach od 1 do 14 września 2014 roku. W Kursie wzię-
ło udział łącznie 50 młodych wokalistów oraz obserwatorów (głównie 
uczestników Kursu Pedagogiki Wokalnej oraz konferencji naukowych). 
Utworami obowiązkowymi na Kursie były dwie młodzieńcze kantaty 
Ludwiga van Beethovena:
– Kantata na Śmierć Imperatora Józefa II,
– Kantata na Wybór Imperatora Leopolda II.

Ponadto program przewidywał opracowanie dwóch arii z kantaty 
Die schöne Schusterin. 

Zajęcia podczas Kursu prowadzili:
– dr CHRISTINE KLUGE (Czechy);
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI;
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL; 
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK; 
– BENJAMIN BAYL (Wielka Brytania) – dyrygent.

Z wykładowcami współpracowały pianistki-kameralistki: doc. Ma-
rina Belashuk, dr hab. Joanna Litwin-Fenc, dr hab. Anna Rutkowska-
-Schock oraz mgr Justyna Skoczek.
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 Głównym wydarzeniem Kursu były występy młodych śpiewaków 
na trzech koncertach Festiwalu Wratislavia Cantans, w tym na kon-
cercie 12 września 2014 roku w Sali Koncertowej Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu. Wykonawcami koncertów festiwalowych byli: 
soliści – uczestnicy Kursu Oratoryjnego, Zespół Wokalny Kursu Kame-
ralnego Śpiewu Zespołowego oraz Orkiestra Kameralna Leopoldinum 
Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją Benjamina 
Bayla. Poza występem festiwalowym we Wrocławiu, zrealizowane zo-
stały koncerty – w ramach Wratislavii – w Oławie i Głogowie. Progra-
my tych koncertów zawierały utwory L. van Beethovena.

* * * * * * *

XL Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej odbył 
się w dniach od 31 sierpnia do 13 września 2015 roku. W Kursie wzię-
ło udział łącznie 52 młodych wokalistów oraz obserwatorów (głównie 
uczestników Kursu Pedagogiki Wokalnej oraz konferencji naukowych). 
Utworami obowiązkowymi na Kursie były dwie kantaty:
– Kantata Cztery żywioły F.A. Mičy,
– Kantata Tageszeiten G.Ph. Telemanna.

Zajęcia podczas Kursu prowadzili:
– dr CHRISTINE KLUGE (Czechy);
– prof. INGRID KREMLING (Niemcy),
– dr hab. OLGA KSENICZ;
– prof. dr hab. JERZY KNETIG;
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI;
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL; 
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK; 
– BENJAMIN BAYL (Wielka Brytania) – dyrygent.

Z wykładowcami współpracowały pianistki-kameralistki: dr Mał-
gorzata Jaworska, dr hab. Joanna Litwin-Fenc, mgr Anna Snelewska 
oraz prof. Ella Susmanek.

Efektem Kursu były występy młodych śpiewaków na trzech kon-
certach Festiwalu Wratislavia Cantans, w tym na koncercie dnia 12 
września 2015 roku w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki we 
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Wrocławiu. Wykonawcami koncertów festiwalowych byli: soliści – 
uczestnicy Kursu Oratoryjnego, Zespół Wokalny Kursu Kameralnego 
Śpiewu Zespołowego oraz Orkiestra Festiwalowa Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją Benjamina Bayla. Poza występem 
festiwalowym we Wrocławiu, zrealizowane zostały koncerty – w ra-
mach Wratislavii – w Brzegu i Kłodzku. W programie tych koncertów 
znalazły się kantaty F.A. Mičy oraz G.Ph. Telemanna. 

* * * * * * *

XLI Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej odbył 
się w dniach od 5 do 18 września 2016 roku. W Kursie wzięło udział 40 
młodych wokalistów, zaś utworami obowiązkowymi były następujące 
utwory Marcina Józefa Żebrowskiego:
– Rorate coeli,
– Quem terra, pontus sidera,
– Ave Maris stella,
– Vesperae (fragmenty),
– Magnificat.

Zajęcia na Kursie prowadzili:
– dr hab. OLGA KSENICZ; 
– dr hab. KATARZYNA OLEŚ-BLACHA;
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI;
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL;
– prof. EUGENIUSZ SASIADEK;
– dr hab. ANDRZEJ KOSENDIAK – dyrygent.

Z wykładowcami głównych przedmiotów współpracowały pianist-
ki: dr hab. Joanna Litwin-Fenc, dr hab. Anna Rutkowska-Schock, mgr 
Aleksandra Orłukowicz oraz mgr Anna Snelewska. 

Głównym wydarzeniem Kursu były występy na czterech koncer-
tach LI Festiwalu Wratislavia Cantans w dniach od 14 do 17 wrze-
śnia 2016 roku, w Legnicy, Malczycach, Kamieńcu Ząbkowickim oraz  
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wykonawcami koncer-
tów festiwalowych byli: soliści – uczestnicy Kursu Oratoryjnego, Ze-
spół Wokalny Kursu Kameralnego Śpiewu Zespołowego oraz Orkiestra 
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Festiwalowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją 
Andrzeja Kosendiaka.

Uczestnicy Kursu i Orkiestra na koncercie w Legnicy, 14.09.2016. 
Dyryguje Andrzej Kosendiak

Wśród słuchaczy koncertu w Legnicy prof. dr hab. Piotr Łykowski, 
kierownik Kursu

Rozdział zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Kursu opracowanych przez prof. dr hab. Piotra Łykowskiego 

i Biuro Promocji Akademii Muzycznej we Wrocławiu

* * * * * * *



3. ZIMOWY KURS WOKALNY

Zimowe Kursy Wokalne zostały zainaugurowane w roku 1980 w Je-
leniej Górze i była to jedyna edycja, która odbyła się nie w okresie 

przerwy semestralnej, a podczas ferii świątecznych Bożego Narodze-
nia. Również drugi Kurs miał odbyć się na przełomie roku 1981 na 
1982, ale musiał być odwołany z powodu stanu wojennego. Początkowe 
edycje organizowała Katedra Wokalistyki Państwowej Wyższej Szko-
ły Muzycznej (przemianowanej wkrótce na Akademię Muzyczną im. 
Karola Lipińskiego) we Wrocławiu przy współpracy Wrocławskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Kurs odbywał 
się kolejno w Jeleniej Górze, Karpaczu, w Rybnej koło Tarnowskich 
Gór, ponownie w roku 1991 w Karpaczu, by od roku 1992 przenieść 
się na stałe do Dusznik-Zdroju. W roku 1992 do organizacji Zimowych 
Kursów Wokalnych włączyło się Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 
Śpiewu, stając się głównym realizatorem tego zadania przy współpra-
cy Katedry Wokalistyki Wydziału Wokalnego Wrocławskiej Akademii 
Muzycznej. Kierownikiem Kursu w latach 1980–2000 był prof. Euge-
niusz Sąsiadek, zaś od roku 2001 funkcję tę pełni prof. dr hab. Bog-
dan Makal, przy współpracy prof. dr hab. Piotra Łykowskiego.

W stałym programie wszystkich edycji Zimowego Kursu Wokalne-
go znajdowały się następujące seminaria, wykłady i zajęcia praktyczne:
– seminaria interpretacyjne liryki wokalnej;
– seminaria interpretacyjne fragmentów dzieł operowych, połączone 

niekiedy ze sceniczną prezentacją całych oper albo ich fragmentów;
– seminaria mistrzowskie;
– wykłady o wokalistyce i sztuce interpretacji;
– obserwacja zajęć Kursu Pedagogiki Wokalnej;
– udział w obradach Konferencji Naukowej Wybrane zagadnienia 

wokalistyki (począwszy od XIII edycji Kursu w roku 1995);
– wieczorne rozmowy o wokalistyce (wykłady i dyskusje);
– spotkania z artystami i pedagogami;
– udział w koncertach Kursu w charakterze wykonawców lub słucha-

czy. Trwałą tradycją Zimowych Kursów Wokalnych stał się bogaty 
program koncertowy, obejmujący 6–9 koncertów i stanowiący cen-
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ny wkład do upowszechniania muzyki, a zarazem ważne miejsce 
praktyki estradowej dla młodych artystów-muzyków.

a) Kursy do roku 2012 (skrót)

Informacje o pierwszych 30 edycjach Kursu w latach 1980–2012 są 
zawarte w kolejnych publikacjach Katedry Wokalistyki i Polskie-

go Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu z lat 1981–2013 (ZESZYTY 
NAUKOWE, WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE, WOKALI-
STYKA I PEDAGOGIKA WOKALNA) oraz w czterech edycjach KRO-
NIKI PSPŚ (nr 1–4), w niniejszej zatem publikacji informacje o Kursie  
w tym okresie ograniczą się do przypomnienia wykładowców (przy 
czym drukiem pogrubionym zostaną podane nazwiska często pojawia-
jące się na Kursie).

Wykładowcy: Delfina Ambroziak, Rajmund Ambroziak – pianista, 
Irene Argustiene (Litwa), Hanno Blaschke (Niemcy), Valeryi Buimister 
(Ukraina), Ewa Czermak, Zdzisława Donat, Ralf Döring (Austria), 
Christian Elssner (Niemcy), Maria Fołtyn, Gerhard Kahry (Austria), 
Michalina Growiec, Zofia Janukowicz-Pobłocka, Henryka Januszew-
ska, Ryszard Karczykowski, Antonina Kawecka, Izabela Kłosińska, 
Tadeusz Kopacki, Grażyna Krajewska-Ambroziak, Zdzisław Krzywic-
ki, Helena Łazarska, Piotr Łykowski, Bogdan Makal, Helga Meyer- 
-Wagner (Austria), Urszula Mitrenga-Wagner (Niemcy), Agata Młynarska- 
-Klonowska, Bożena Olędzka – kształcenie słuchu, Jadwiga Pietraszkie-
wicz, Hugo Raithel – pianista i dyrygent (Niemcy), Hanna Rumowska- 
-Machnikowska, Rusko Ruskov (Bułgaria), Eugeniusz Sąsiadek, Ro-
berto Skolmowski – reżyser, Halina Skubis, Alicja Słowakiewicz, 
Leopold Spitzer (Austria), Przemysław Stanisławski – dyrygent, Ella 
Susmanek – pianistka, Krystyna Szostek-Radkowa, Stefania Toczy-
ska, Cezary Tomaszewski – reżyser (Austria), Sebastian Vitucci (Au-
stria), Barbara Ewa Werner, Włodzimierz Zalewski, Tadeusz Zathey 
– dyrygent.

* * * * * * *



b) Zimowy Kurs Wokalny w latach 2013–2017

Zimowe Kursy Wokalne w latach 2013–2017 były organizowane 
w Dusznikach-Zdroju przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 

Śpiewu oraz Wydział Wokalny Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu. Kursem kierował stale w tym okresie prof. 
dr hab. Bogdan Makal, dziekan Wydziału Wokalnego Wrocławskiej 
Akademii Muzycznej (od września 2016 roku kierownik Katedry Wo-
kalistyki tej Uczelni), jego współpracownikiem był prof. dr hab. Piotr 
Łykowski, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu (od września 2016 roku dziekan 
Wydziału Wokalnego w Akademii). Nad sprawami organizacyjnymi 
Kursu czuwało Biuro Promocji Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W programie wszystkich edycji Kursu w latach 2013–2017 znalazły 
się następujące seminaria, wykłady i ćwiczenia:
– interpretacja liryki wokalnej i utworów oratoryjnych,
– warsztaty operowe,
– seminaria mistrzowskie,
– spotkania pod nazwą Wieczorne rozmowy o wokalistyce,
– obserwacja wybranych zajęć Kursu Pedagogiki Wokalnej,
– uczestnictwo w niektórych częściach obrad Konferencji Naukowej,
– udział w koncertach Kursu w charakterze wykonawców lub słuchaczy.

Warto dodać, że koncerty, audycje i spektakle wszystkich edycji 
cieszyły się dużym zainteresowaniem kuracjuszy, wczasowiczów oraz 
mieszkańców Dusznik-Zdroju. Wykłady Kursu odbywały się w różnych 
salach zdroju i miasta, przede wszystkim w Dworku Chopina i w salach 
koncertowych Fundacji Chopinowskiej, ponadto w domach wypoczyn-
kowych Polonez i Rondo. Wszyscy aktywni wokaliści otrzymali dyplo-
my uczestnictwa, a wyróżniający się – dyplomy uznania lub dyplomy 
mistrzowskie.

* * * * * * *
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XXXI Zimowy Kurs Wokalny odbył się w Dusznikach-Zdroju  
w dniach od 9 do 17 lutego 2013 roku. W Kursie wzięło udział łącz-
nie 65 uczestników aktywnych i około 35 obserwatorów. Główną część 
czynnych uczestników stanowili studenci i absolwenci akademii mu-
zycznych zaś około 35% to uczniowie szkół muzycznych II st. oraz 
adepci sztuki wokalnej pobierający prywatnie naukę śpiewu. W gronie 
obserwatorów była grupa pedagogów śpiewu solowego uczestniczą-
cych w LV Kursie Pedagogiki Wokalnej oraz w XIX Konferencji Na-
ukowej Wybrane problemy wokalistyki.

Wykładowcami Kursu w Dusznikach-Zdroju byli:
– prof. IZABELA KŁOSIŃSKA (Warszawa),
– dr hab. JOANNA KOZŁOWSKA (Poznań),
– mgr EWELINA PIETROWIAK, reżyser (Warszawa, Tarnów),
– mgr JUSTYNA SKOCZEK, pianistka (Wrocław),
– prof. dr hab. ELLA SUSMANEK, pianistka (Warszawa),
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław),
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław),
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL (Wrocław),
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław),
– prof. dr hab. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (Warszawa, Łódź).

Z wykładowcami głównych zajęć współpracowali pianiści: Moni-
ka Kruk, Julia Laskowska, Laura Sobolewska, Michał Biel i Tomasz 
Karczmarek. Konsultacje z języka włoskiego prowadziła Teresa Toł-
łoczko.

K o n c e r t y ,  s p e k t a k l e  i  a u d y c j e  K u r s u

1. INAUGURACYJNY KONCERT KAMERALNY, sobota, 9 lutego 
2013 roku, godz. 1930, Dworek Chopina;

2. RECITAL WOKALNY MARCELINY BEUCHER – sopran i MA-
RII CZECHOWSKIEJ-KRÓLICKIEJ – fortepian, niedziela, 10 lu-
tego 2013 roku, godz. 1930, Dworek Chopina;

3. WIECZÓR ROMANSÓW ROSYJSKICH I UKRAIŃSKICH, po-
niedziałek, 11 lutego 2013 roku, godz. 1930, Dworek Chopina;
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4. RECITAL WOKALNY JOANNY KOZŁOWSKIEJ – sopran i LAU-
RY SOBOLEWSKIEJ – fortepian, wtorek, 12 lutego 2013 roku, 
godz. 1930, Dworek Chopina;

5. AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA RIGOLETTO – arcydzieło mu-
zyki operowej dr ANDRZEJA WOLAŃSKIEGO (Wrocław), w ra-
mach Wieczornych rozmów o wokalistyce, środa, 13 lutego 2013 
roku, godz. 1930, Dworek Chopina;

6. I KONCERT ARII I PIEŚNI w wykonaniu uczestników Zimowego 
Kursu Wokalnego, czwartek, 14 lutego 2013 roku, godz. 1930, Sala 
Koncertowa Fundacji Chopinowskiej;

7. II KONCERT ARII I PIEŚNI w wykonaniu uczestników Zimowe-
go Kursu Wokalnego, piątek, 15 lutego 2013 roku, godz. 1530, Sala 
Koncertowa Fundacji Chopinowskiej;

8. SPEKTAKL OPEROWY Au travers du mur (Za murem) Józefa 
Poniatowskiego (w ramach warsztatów operowych) w wykonaniu 
uczestników, piątek, 15 lutego 2013 roku, godz. 1930, Dworek Cho-
pina. Inscenizacja i reżyseria: EWELINA PIETROWIAK, kierow-
nictwo muzyczne: JUSTYNA SKOCZEK;

9. SPEKTAKL OPEROWY Au travers du mur (Za murem) Józefa 
Poniatowskiego, sobota, 16 lutego 2013 roku, godz. 1700, Dworek 
Chopina. Realizatorzy i wykonawcy jak w dniu 15 lutego.

* * * * * * *

XXXII Zimowy Kurs Wokalny odbył się w Dusznikach Zdroju 
w dniach od 8 do 15 lutego 2014 roku. W Kursie wzięło udział łącz-
nie 102 uczestników aktywnych i około 35 obserwatorów. Główną 
część czynnych uczestników stanowili studenci i absolwenci akade-
mii muzycznych zaś około 35% to uczniowie szkół muzycznych II st.  
W gronie obserwatorów była grupa pedagogów śpiewu solowego 
uczestniczących w LVII Kursie Pedagogiki Wokalnej oraz w XX Kon-
ferencji Naukowej Wybrane problemy wokalistyki.

Wykładowcami Kursu byli:
– prof. IZABELA KŁOSIŃSKA (Warszawa);
– prof. dr hab. AGATA MŁYNARSKA-KLONOWSKA (Wrocław);
– dr MARTA SCHMIDT (Karlsruhe); 
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– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław);
– prof. MARINA BELASHUK, pianistka (Moskwa);
– prof. dr hab. ELLA SUSMANEK, pianistka (Warszawa); 
– prof. dr.hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław);
– prof. dr.hab. BOGDAN MAKAL (Wrocław);
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
– prof. dr hab. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (Warszawa, Łódź).

Z wykładowcami głównych zajęć współpracowali pianiści: Monika 
Kruk (Wrocław), Anna Rutkowska-Schock (Wrocław), Justyna Sko-
czek (Wrocław), Tomasz Kaczmarek (Wrocław) i Rafał Mokrzycki 
(Łódź). Konsultacje w zakresie wymowy w języku francuskim i wło-
skim prowadziła Jolanta Juchymiuk (Wrocław). 

K o n c e r t y  i  a u d y c j e  K u r s u :

1. AUFTAKT KURSU, sobota, 8 lutego 2014 roku, godz. 1930, Dwo-
rek Chopina. W programie: pieśni Fryderyka Chopina; 

2. INAUGURACYJNY KONCERT WOKALNO-INSTRUMENTAL-
NY, niedziela, 9 lutego 2014 roku, godz. 1930, Dworek Chopina.  
W programie m.in.: W.A. Mozart, Fr. Schubert, Fr. Chopin, F. Liszt, 
J. Brahms;

3. GALA OPEROWO-OPERETKOWA, poniedziałek, 10 lutego 2014 
roku, godz. 1930, Dworek Chopina. W programie arie operowe  
i operetkowe;

4. AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA pod tytułem KOMPOZYCJE 
WOKALNE KLARY SCHUMANN, wtorek, 11 lutego 2014 roku, 
Dworek Chopina. Prowadzenie: Marta Schmidt;

5. AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA pod tytułem SALOMEA KRU-
SZELNICKA, NIEZWYKŁY CZŁOWIEK I ARTYSTKA, środa, 12 lutego 
2014 roku, Dworek Chopina. Prowadzenie: LIDIA HUSAR (Lwów), 
przy współpracy Izabelli Starzec-Kosowskiej;

6. KONCERT UCZESTNIKÓW w ramach projektu CHOPINALIA 
dla młodzieży, czwartek, 13 lutego 2014 roku, godz. 1000, Dworek 
Chopina;
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7. KONCERT UCZESTNIKÓW w ramach projektu CHOPINALIA 
dla młodzieży, czwartek, 13 lutego 2014 roku, godz. 1200, Dworek 
Chopina;

8. AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA pod tytułem WIELKIE GŁO-
SY NA MAŁYM EKRANIE, czwartek, 13 lutego 2014 roku, Dworek 
Chopina. Prowadzenie IZABELA STARZEC-KOSOWSKA;

9. I KONCERT ARII I PIEŚNI w wykonaniu uczestników Kursu, pią-
tek, 14 lutego 2014 roku, godz. 1530, Dworek Chopina; 

10. II KONCERT ARII I PIEŚNI w wykonaniu uczestników Kursu, 
piątek, 14 lutego 2014 roku, godz. 1930, Dworek Chopina.

* * * * * * *

XXXIII Zimowy Kurs Wokalny odbył się w Dusznikach-Zdroju 
w dniach od 31 stycznia do 7 lutego 2015 roku. W Kursie wzięło udział 
85 uczestników aktywnych i około 25 obserwatorów. Główną część 
czynnych uczestników stanowili studenci i absolwenci akademii mu-
zycznych zaś około 35% to uczniowie szkół muzycznych II stopnia.  
W gronie obserwatorów była grupa pedagogów śpiewu solowego 
uczestniczących w LIX Kursie Pedagogiki Wokalnej oraz w XXI Kon-
ferencji Naukowej Wybrane problemy wokalistyki.

Wykładowcami Warsztatów w Dusznikach Zdroju byli:
– dr hab. JOLANTA JANUCIK (Warszawa);
– prof. IZABELA KŁOSIŃSKA (Warszawa);
– dr MARTA SCHMIDT (Karlsruhe); 
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław); 
– prof. MARINA BELASHUK, pianistka (Moskwa);
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław);
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL (Wrocław);
– prof. RUDOLF PIERNAY (Londyn);
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
– mgr ROBERTO SKOLMOWSKI – reżyser (Wrocław);
– prof. dr hab. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (Warszawa, Łódź).

Z wykładowcami głównych zajęć współpracowali pianiści-kame-
raliści: Grzegorz Biegas (Katowice), Monika Kolasińska (Warszawa), 
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Justyna Skoczek (Wrocław), Robert Pechanec (Brno). Konsultacje 
w zakresie wymowy w językach obcych prowadziły: Jolanta Juchy-
miuk (Wrocław), Monika Kolasa-Hladikova (Łódź, Kielce) oraz Anna 
Ulwańska (Zielona Góra)

K o n c e r t y  i  a u d y c j e  K U R S U :

1. AUFTAKT KURSU – AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA z cy-
klu Wieczorne rozmowy o wokalistyce – Moje spotkanie z Cecilią 
Bartoli, sobota, 31 stycznia 2015 roku, godz. 1930, Dworek Chopi-
na. Prelekcja i prowadzenie dr Izabela Starzec-Kosowska; 

2. KONCERT INAUGURACYJNY – Mniej znane inspiracje folk-
lorem, niedziela 1 lutego 2015 roku, godz. 1930, Dworek Chopi-
na. Wystąpili: Piotr Łykowski – kontratenor oraz The Schock Trio.  
W programie: J. Haydn, F. Martin i L. van Beethoven;

3. AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ PAU-
LINE VIARDOT, z cyklu Wieczorne rozmowy o wokalistyce. Prelek-
cja i koncert, poniedziałek, 2 lutego 2015 roku, godz. 1930, Dworek 
Chopina. Wykonawcy: Marta Schmidt – wykład i prowadzenie, 
uczestnicy oraz pianiści Kursu;

4. KONCERT z okazji obchodów roku PIOTRA CZAJKOWSKIEGO, 
wtorek, 3 lutego 2015 roku, godz. 1930, Dworek Chopina. Wyko-
nawcy: Marina Belashuk – fortepian, Marta Andrushchak – forte-
pian, Konstantin Moshkin – tenor.

5. AUDYCJA SŁOWNO-MUZYCZNA z cyklu Wieczorne rozmowy 
o wokalistyce – Spotkanie z pedagogami wokalistyki – Rudolf Pier-
nay, środa, 4 lutego 2015 godz. 1930, Dworek Chopina. Prowadze-
nie: Andrzej Wolański;

6. I KONCERT UCZESTNKÓW KURSU w wykonaniu uczestników 
i pianistów XXXIII Zimowego Kursu Wokalnego, czwartek, 5 lute-
go 2015 roku, godz. 1930, Dworek Chopina; 

7. II KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU w wykonaniu uczestni-
ków i pianistów XXXIII Zimowego Kursu Wokalnego, piątek, 6 lute-
go 2015 roku, godz. 1600, Dworek Chopina.
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8. GALA MŁODEJ WOKALISTYKI w wykonaniu uczestników i pia-
nistów XXXIII Zimowego Kursu Wokalnego, piątek, 6 lutego 2015 
roku, godz. 1930, Dworek Chopina.
Uczestnik Kursu, baryton Andrzej Filończyk, został wyróżniony dy-

plomem mistrzowskim.

* * * * * * *

XXXIV Zimowy Kurs Wokalny odbył się w Dusznikach-Zdroju  
w dniach od 6 do 13 lutego 2016 roku. W Kursie wzięło udział 90 uczest-
ników aktywnych i około 40 obserwatorów. Główną część czynnych 
uczestników stanowili studenci i absolwenci akademii muzycznych zaś 
około 40% to uczniowie szkół muzycznych II stopnia. W gronie ob-
serwatorów była grupa pedagogów śpiewu solowego uczestniczących  
w LXI Kursie Pedagogiki Wokalnej oraz w XXII Konferencji Nauko-
wej Wybrane problemy wokalistyki.

Koncert inauguracyjny Zimowego Kursu Wokalnego 2016 
w Dworku Chopina. Fot. Wiktor Rzeżuchowski
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Wykładowcami Kursu byli:
– prof. IZABELA KŁOSIŃSKA (Warszawa);
– prof. dr hab. AGATA MŁYNARSKA-KLONOWSKA (Wrocław); 
– dr MARTA SCHMIDT (Karlsruhe);
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław);
– dr hab. MAGDALENA BLUM – pianistka (Wrocław);
– prof. MARINA BELASHUK – pianistka (Moskwa);
– prof. HYERY HWANG (Ball State University, USA); 
– prof. dr hab. ELLA SUSMANEK – pianistka (Warszawa);
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław);
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL (Wrocław);
– dyr. EYTAN PESSEN (Palermo, Warszawa); 
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
– mgr ROBERTO SKOLMOWSKI (Wrocław);
– prof. JOHN TRUITT (Ball State University, USA); 
– prof. dr hab. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (Warszawa, Łódź).

Od lewej: Olga Ksenicz, Tomasz Głuchowski i kierownik Kursu, 
prof. dr hab. Bogdan Makal. Fot Wiktor. Rzeżuchowski
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Z wykładowcami głównych zajęć współpracowali pianiści-kamera-
liści: Bogusława Ciepierska (Katowice), Aleksandra Orłukowicz (Wro-
cław), Michał Głowacki (Warszawa). Konsultacje w zakresie wymowy 
w językach obcych prowadziły: Jolanta Juchymiuk (Wrocław), Monika 
Kolasa-Hladikova (Łódź, Kielce) oraz Anna Ulwańska (Zielona Góra).

K o n c e r t y  K U R S U :

1. AUFTAKT KURSU – KONCERT STUDENTÓW Wydziału Wo-
kalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wro-
cławiu, sobota, 6 lutego 2016 roku, godz. 1930, Dworek Chopina. 
Wykonawcy: studenci Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W programie pieśni oraz  
arie i duety operowe;

2. KONCERT INAUGURACYJNY U źródeł bel canta w rzymskiej 
Arkadii, niedziela, 7 lutego 2016 roku, godz. 1930, Dworek Cho-
pina. Wykonawcy: Olga Ksenicz – sopran, Tomasz Głuchowski – 
klawesyn, Andrzej Wolański – prowadzenie. W programie kantaty  
G.Fr. Haendla;

3. KONCERT w 205 rocznicę urodzin FERENZA LISZTA, poniedzia-
łek, 8 lutego 2016 roku, godz. 1930, Dworek Chopina. Wykonawcy: 
Konstantin Moshkin – tenor, Marina Belashuk – fortepian;

4. KONCERT UCZESTNIKÓW AKADEMII OPEROWEJ Teatru Wiel-
kiego Opery Narodowej w Warszawie, wtorek 9 lutego 2016 roku, 
godz.1930, Dworek Chopina;

5. I KONCERT UCZESTNKÓW KURSU w wykonaniu uczestników 
i pianistów XXXIV Zimowego Kursu Wokalnego, czwartek,11 lu-
tego 2016 roku, godz. 1930, Dworek Chopina; 

6. II KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU w wykonaniu uczestni-
ków i pianistów Kursu, piątek, 12 lutego 2016 roku, godz. 1600, 
Dworek Chopina;

7. GALA MŁODEJ WOKALISTYKI w wykonaniu uczestników i piani-
stów Kursu, piątek, 12 lutego 2016 roku, godz. 1930, Dworek Chopina.
Uczestnik Andrzej Filończyk został po raz drugi wyróżniony dyplo-

mem mistrzowskim.

* * * * * * *
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XXXV Zimowy Kurs Wokalny w Dusznikach-Zdroju odbył się w 
dniach od 4 do 11 lutego 2017 roku. W Kursie wzięło udział 80 uczest-
ników aktywnych i około 40 obserwatorów. Główną część czynnych 
uczestników stanowili studenci i absolwenci akademii muzycznych zaś 
około 40% to uczniowie szkół muzycznych II stopnia. W gronie ob-
serwatorów była grupa pedagogów śpiewu solowego uczestniczących  
w LXIII Kursie Pedagogiki Wokalnej oraz w XXIII Konferencji Na-
ukowej Wybrane problemy wokalistyki.

Wykładowcami Kursu byli:
– prof. IZABELA KŁOSIŃSKA (Warszawa);
– dr hab. OLGA KSENICZ (Wrocław); 
– prof. SABINA MARTINAITYTÈ (Kowno, Litwa);
– dr MARTA SCHMIDT (Karlsruhe, Niemcy);
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław)’
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław);
– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL (Wrocław);
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
– prof. dr hab. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (Warszawa, Łódź).

Z wykładowcami głównych zajęć współpracowali pianiści-kameraliści: 
Marina Belashuk (Moskwa, Rosja), Bogumiła Ciepierska (Katowice), 
Audronè Eitmanaviĉiūtè (Kowno, Litwa), Monika Kruk (Wrocław), Jo-
anna Litwin-Fenc (Wrocław), Szymon Musiał (Poznań), Adam Rogala 
(Bydgoszcz) zaś zajęcia aktorskie i pracę przed kamerą prowadzili Ro-
berto Skolmowski (Wrocław) i Wojciech Hejno (Wrocław).

K o n c e r t y  K U R S U :

1. AUFTAKT KURSU – KONCERT POLSKIEJ MUZYKI WOKAL-
NEJ, sobota, 4 lutego 2017 roku, godz. 1930, Dworek Chopina;

2. KONCERT INAUGURACYJNY – KONCERT MUZYKI SŁOWIAŃ-
SKIEJ, niedziela, lutego 2017 roku, godz. 1930, Dworek Chopina;

3. KONCERT LITEWSKIE GWIAZDY KAMERALISTYKI, poniedzia-
łek, 6 lutego 2017 roku, godz. 1930, Dworek Chopina;

4. KONCERT GITARA & GŁOS(Y), wtorek 7 lutego 2017 roku, 
godz.1930, Dworek Chopina; wykonawcy: Olga Ksenicz – sopran, 
Piotr Łykowski – kontratenor i Waldemar Gromolak – gitara;
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5. MISTRZOWSKI RECITAL FORTEPIANOWY MARINY BELA-
SHUK, środa 8 lutego 2017 roku, godz. 1930, Dworek Chopina; 

6. I KONCERT UCZESTNKÓW KURSU w wykonaniu uczestników 
i pianistów Kursu, czwartek, 9 lutego 2017 roku, godz. 1930, Dwo-
rek Chopina;

7. II KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU w wykonaniu uczestni-
ków i pianistów Kursu, piątek, 10 lutego 2017 roku, godz. 1600, 
Dworek Chopina;

8. GALA MŁODEJ WOKALISTYKI w wykonaniu uczestników i pia-
nistów Kursu Wokalnego, piątek, 10 lutego 2017 roku, godz. 1930, 
Dworek Chopina.
Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem kuracjuszy, wcza-

sowiczów oraz mieszkańców Dusznik-Zdroju. Wykłady i koncerty 
odbywały się w różnych salach Zdroju i Miasta, przede wszystkim  
w Dworku Chopina i w salach koncertowych Fundacji Chopinowskiej, 
ponadto w domu wypoczynkowym FWP Rondo. Wszyscy aktywni wo-
kaliści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a wyróżniający się – dyplomy 
uznania.

Artykuł zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Kursu opracowanych przez prof. dr hab. Bogdana Makala 

i Biuro Promocji Akademii Muzycznej we Wrocławiu

* * * * * * *



4. DNI WOKALISTYKI OPEROWEJ 
z Kursem wokalnym dla młodych artystów- 

-śpiewaków

Inicjatorką DNI I KURSU WOKALISTYKI OPEROWEJ była dr 
Barbara Cieniawa, ówczesny prezes Krynickiego Towarzystwa 

Kulturalnego im. Jana Kiepury, która podczas Konkursu Sztuki Wokal-
nej im. Ady Sari w Nowym Sączu w roku 1999 omówiła swój pomysł 
z prof. Eugeniuszem Sąsiadkiem (prezesem PSPŚ, a wtedy także kie-
rownikiem Katedr Wokalistyki w dwóch uczelniach muzycznych: we 
Wrocławiu oraz w Katowicach). Po dyskusjach z ówczesnym dzieka-
nem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, prof. Michaliną Growiec, oraz po 
naradach w gronie działaczy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 
Śpiewu, zapadła decyzja o podjęciu się nowego zadania i o powierze-
niu jego realizacji pedagogom śpiewu w Katowicach: prof. Michalinie  
Growiec (kierownictwo artystyczne) oraz adiunktowi Feliksowi Wi-
derze (kierownictwo organizacyjne), przy konsultacji programowej  
i organizatorskiej prof. Eugeniusza Sąsiadka. Ten skład Zespołu or-
ganizacyjnego przetrwał przez cztery pierwsze edycje Kursu, w piątej 
natomiast włączyła się do współpracy mgr Małgorzata Miecznikowska- 
-Gurgul, obecny prezes Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. 
Jana Kiepury. Od roku 2012 kierownictwo artystyczne – łącznie z orga-
nizacyjnym – objął prof. dr hab. Feliks Widera.

Czternaście edycji DNI zrealizowanych w Krynicy-Zdroju stano-
wiło już istotny dorobek i stworzyło piękną tradycję. Jednakże natłok 
innych wydarzeń muzycznych w tej uzdrowiskowej miejscowości spo-
wodował, że pojawiła się idea przeniesienia zadania z Krynicy-Zdroju 
do innego ośrodka. Na wniosek prof. Feliksa Widery, zasłużonego or-
ganizatora wszystkich edycji DNI, tą miejscowością stał się Iwonicz-
-Zdrój, również ważne centrum uzdrowiskowe i kulturalne, ale nie tak 
obfite w wydarzenia muzyczne. A ponieważ władze wojewódzkie i miej-
skie udzieliły tej idei pełnego poparcia, przeniesienie stało się faktem.



- 43 -

Głównym organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji DNI  
i KURSU było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współ-
pracy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowi-
cach. Ponadto organizatorów wspomagali:
– Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy-

-Zdroju (do roku 2015);
– Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju (w latach 2016–2017).

a) Lata 2001–2012, edycje I–XI (skrót)

Stary Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju 
(środkowe duże okna I piętra należą do Sali Balowej)

Informacje o pierwszych 11 edycjach Kursu w latach 2001–2012 są 
zawarte w kolejnych publikacjach Polskiego Stowarzyszenia Pedago-

gów Śpiewu z lat 2001–2012 (WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIE-
CIE, WOKALISTYKA I PEDAGOGIKA WOKALNA) oraz w trzech 
edycjach KRONIKI PSPŚ (nr 2–4), w niniejszej zatem publikacji infor-
macje o Dniach i Kursie w tym okresie ograniczą się do przypomnienia 
wykładowców i pianistów (przy czym drukiem pogrubionym zostaną 
podane nazwiska często pojawiające się na Kursie) oraz do wykazu 
spektakli i koncertów inscenizowanych.

Wykładowcy: Jan Ballarin, Artur Fredyk (reżyseria), Jerzy Głybin 
(reżyseria), Michalina Growiec, Izabela Jeżowska, Jadwiga Romań-
ska, Eugeniusz Sąsiadek, Halina Skubis, Alicja Słowakiewicz, Stefa-
nia Toczyska, Urszula Trawińska-Moroz (reżyseria), Feliks Widera, 
Maciej Witkiewicz (reżyseria), Włodzimierz Zalewski.
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Pianiści: Bogusława Ciepierska, Ewa Jeruzal, Anna Lasek, Julia 
Laskowska, Katarzyna Makowska, Mirella Mallorny, Leokadia So-
chacka, Marta Steczek, Wojciech Stysz, Magdalena Świtaj.

Spektakle i koncerty inscenizowane:
– W.A. Mozart – Dyrektor teatru,
– W.A. Mozart – Wesele Figara,
– G.Fr. Haendel – Juliusz Cezar,
– Fr. Lehar – Kraina uśmiechu,
– W.A. Mozart – Così fan tutte,
– G.B. Pergolesi – La serva padrona,
– S. Mrożek – Na pełnym morzu,
– KRYNICKIE DIVERTIMENTO,
– OPEROWE METAMORFOZY,
– KRYNICKIE DIVERTIMENTO W LUSTRZANYM ODBICIU,
– KRYNICKIE DIVERTIMENTO – OPEROWE WYZNANIA MI-

ŁOSNE.

* * * * * * *

b) Lata 2014–2017, edycje XIII–XVI

W latach 2014–2017 odbyły się cztery edycje DNI WOKALISTY-
KI OPEROWEJ. Każdorazowo, jak w latach uprzednich, towa-

rzyszył im KURS WOKALNY, przeznaczony dla młodych adeptów 
sztuki wokalnej.

* * * * * * *

XIII Dni Wokalistyki Operowej z Kursem Wokalnym dla Mło-
dych Artystów-Śpiewaków odbyły się w Krynicy-Zdroju w dniach od 
21 lipca do 30 lipca 2014 roku. Dni i Kurs zostały zorganizowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, 
przy współpracy Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach oraz Krynickiego Towarzystwa 



Kulturalnego im. Jana Kiepury. Kierownikiem artystycznym i organi-
zacyjnym Dni i Kursu był prof. dr hab. Feliks Widera z Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Z kierownikiem DNI i KURSU współpra-
cowali: mgr Małgorzata Miecznikowska-Gurgul, prezes Krynickie-
go Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury, oraz prof. Eugeniusz 
Sąsiadek, prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 
Śpiewu.

W XIII Kursie Wokalistyki Operowej – stanowiącym integralną 
część DNI – wzięło udział 34 uczestników (29 aktywnych oraz 5 ob-
serwatorów). Wraz z wykładowcami i organizatorami w Kursie uczest-
niczyło łącznie 45 osób. W gronie uczestników aktywnych około 70% 
stanowili studenci i absolwenci akademii muzycznych, a około 30% 
uczniowie PSM II stopnia oraz adepci wokalistyki uczący się śpiewu 
prywatnie.

Wykładowcami XIII Kursu Wokalistyki Operowej w Krynicy-Zdroju 
byli:
– prof. dr hab. EWA IŻYKOWSKA (Warszawa);
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław); 
– dr h.c. STEFANIA TOCZYSKA (Austria);
– dr ALEKSANDER VOVK (Czechy); 
– prof. dr hab. FELIKS WIDERA (Katowice);
– prof. dr hab. MACIEJ WITKIEWICZ (Bydgoszcz, Warszawa).

Z wykładowcami głównych przedmiotów współpracowały pianist-
ki: Bogusława Ciepierska, Anna Lasek, Leokadia Sochacka oraz Woj-
ciech Stysz.

Zajęcia Kursu odbywały się w Sali Balowej Starego Domu Zdro-
jowego oraz w auli i w salach wykładowych Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Krynicy-Zdroju. Część uczestników była za-
kwaterowana w Starym Domu Zdrojowym, część – wraz z wykładow-
cami Kursu – w Domu Wypoczynkowym TRYUMF.

W ramach XIII Dni Wokalistyki Operowej w Krynicy-Zdroju odby-
ło się s z e ś ć  następujących koncertów:
1. KONCERT INAUGURACYJNY, wtorek, 22 lipca 2014 roku, godz. 

1900, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju;
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2. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ, czwartek, 24 lipca 2014 roku, 
godz. 2000, Kościół Uzdrowiskowy w Krynicy-Zdroju;

3. KONCERT ARII I PIEŚNI, sobota, 26 lipca 2014 roku, godz. 1900, 
Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego;

4. KONCERT PROMENADOWY, niedziela, 27 lipca 2014 roku, 
godz. 1100, estrada na deptaku Uzdrowiska w Krynicy-Zdroju; 

5. KONCERT MUZYKI POLSKIEJ, poniedziałek, 28 lipca 2014 
roku, godz. 1900, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego;

6. FINAŁOWY KONCERT INSCENIZOWANY, wtorek, 29 lipca 
2014 roku, godzina 1900, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego  
w Krynicy-Zdroju.

Publiczność na koncercie w Sali Balowej Domu Zdrojowego

* * * * * * *

XIV Dni Wokalistyki Operowej z Kursem Wokalnym dla mło-
dych artystów-śpiewaków odbyły się w Krynicy-Zdroju w dniach 
od 22 lipca do 31 lipca 2015 roku. Kurs został zorganizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu 
przy współpracy Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach oraz Krynickiego Towarzystwa 
Kulturalnego im. Jana Kiepury. Kierownikiem artystycznym i organi-
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zacyjnym Dni i Kursu był prof. dr hab. Feliks Widera, dyrektor Insty-
tutu Wokalistyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Z kierownikiem 
współpracowali: mgr Małgorzata Miecznikowska-Gurgul – prezes 
Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury oraz prof. 
Eugeniusz Sąsiadek – prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów Śpiewu.

W XIV Kursie Wokalistyki Operowej – stanowiącym integralną 
część DNI – wzięło udział 26 uczestników (22 aktywnych oraz 4 ob-
serwatorów). Wraz z wykładowcami i organizatorami w Kursie uczest-
niczyło łącznie 37 osób. W gronie uczestników aktywnych około 55% 
stanowili studenci i absolwenci akademii muzycznych, a około 45% 
uczniowie PSM II stopnia oraz adepci wokalistyki uczący się śpiewu 
prywatnie.

Wykładowcami XIV Kursu Wokalistyki Operowej w Krynicy-Zdroju 
byli:
– prof. dr hab. JAN BALLARIN (Katowice);
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK(Wrocław);
– dr h.c. STEFANIA TOCZYSKA (Austria);
– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław);
– prof. dr hab. FELIKS WIDERA (Katowice);
– prof. dr hab. MACIEJ WITKIEWICZ (Bydgoszcz, Warszawa).

Z wykładowcami głównych przedmiotów współpracowały pianist-
ki: Bogusława Ciepierska, Anna Lasek, Mateusz Lasatowicz oraz Woj-
ciech Stysz.

Zajęcia Kursu odbywały się głównie w Auli i w salach wykładowych 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy-Zdroju, a w ostat-
nich dniach także w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Część 
uczestników była zakwaterowana w Sanatorium Krynickim, część – 
wraz z wykładowcami Kursu – w Domu Wypoczynkowym TRYUMF.

W ramach XIV Dni Wokalistyki Operowej w Krynicy-Zdroju odby-
ło się s z e ś ć  następujących koncertów:
1. KONCERT INAUGURACYJNY, środa, 22 lipca 2015 roku, godz. 

1700, Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy-
-Zdroju;
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2. KONCERT MUZYKI POLSKIEJ, czwartek, 23 lipca 2015 roku, 
godz. 1600, Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy- 
-Zdroju;

3. KONCERT ARII I PIEŚNI, sobota, 25 lipca 2015 roku, godz. 1600, 
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy-Zdroju; 

4. KONCERT PROMENADOWY, niedziela, 26 lipca 2015 roku, 
godz. 1100, estrada na deptaku Uzdrowiska w Krynicy-Zdroju;

5. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ, wtorek, 28 lipca 2015 roku, 
godz. 2000, Kościół Uzdrowiskowy w Krynicy-Zdroju;

6. FINAŁOWY KONCERT INSCENIZOWANY, czwartek, 30 lip-
ca 2015 roku, godz. 1900, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego  
w Krynicy-Zdroju. 

* * * * * * *

XV Dni Wokalistyki Operowej z Kursem Wokalnym dla mło-
dych artystów-śpiewaków odbyły się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 
od 10 lipca do 20 lipca 2016 roku. DNI zostały zorganizowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, 
przy współpracy Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 
Iwoniczu-Zdroju. Kierownikiem artystycznym i organizacyjnym Dni  
i Kursu był prof. dr hab. Feliks Widera, dyrektor Instytutu Wokalisty-
ki Akademii Muzycznej w Katowicach. Z kierownikiem współpracował 
prof. Eugeniusz Sąsiadek – prezes honorowy Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów Śpiewu.

W XV Kursie Wokalistyki Operowej – stanowiącym integralną 
część DNI – wzięło udział 52 uczestników (45 aktywnych oraz 7 ob-
serwatorów. Wraz z wykładowcami i organizatorami w Kursie uczest-
niczyło łącznie 62 osoby. W gronie uczestników aktywnych około 55% 
stanowili studenci i absolwenci akademii muzycznych, a około 45% 
uczniowie PSM II stopnia oraz adepci wokalistyki uczący się śpiewu 
prywatnie.
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Wykładowcami XV Kursu Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-
-Zdroju byli:
1. prof. dr hab. EWA IŻYKOWSKA (Warszawa);
2. prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
3. dr ALEKSANDER VOVK (Czechy);
4. prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław);
5. prof. dr hab. FELIKS WIDERA (Katowice);
6. prof. dr hab. MACIEJ WITKIEWICZ (Bydgoszcz, Warszawa).

Z wykładowcami głównych przedmiotów współpracowały pianist-
ki: Bogusława Ciepierska, Dorota Kuczyńska-Tlałka, Anna Lasek oraz 
Wojciech Stysz.

Zajęcia Kursu odbywały głównie się w salach Pałacu Załuskich sta-
nowiącym Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponadto 
w Zborze i w salach konferencyjnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania 
ZADWÓR. Natomiast koncerty realizowane były w Sali Koncertowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju (z wyjątkiem koncertu 
muzyki sakralnej, który odbył się w kościele uzdrowiskowym). Część 
uczestników była zakwaterowana w Ośrodku ZADWÓR, część – wraz 
z wykładowcami Kursu – w Pałacu Załuskich.

Pałac Załuskich w Iwoniczu

W ramach XV Dni Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju odby-
ło się s z e ś ć  następujących koncertów:
1. KONCERT INAUGURACYJNY, niedziela, 10 lipca 2016 roku, 

godz. 1900, Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu- 
-Zdroju;
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2. KONCERT MUZYKI POLSKIEJ, środa, 13 lipca 2016 roku, godz. 
1900, Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-
-Zdroju;

3. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ, czwartek, 14 lipca 2016 roku, 
godz. 1930, Kościół Uzdrowiskowy w Iwoniczu-Zdroju;

4. KONCERT PROMENADOWY, sobota, 16 lipca 2016 roku, godz. 
1600. Z powodu złej pogody, koncert został przeniesiony do Sali 
Koncertowej Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju;

5. KONCERT ARII I PIEŚNI, niedziela, 17 lipca 2016 roku, godz. 
1900, Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-
-Zdroju;

6. FINAŁOWY KONCERT INSCENIZOWANY, Operowe diverti-
mento z parasolkami wokół fortepianu, wtorek, 19 lipca 2016 roku, 
godz. 1900, Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoni-
czu-Zdroju.

Koncert inauguracyjny Iwonicz 2016. 
Po prawej kierownik DNI i KURSU, prof. dr hab. Feliks Widera
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Koncert finałowy DNI 2016. 
Mari Yamgucci (sopran) z profesorem Maciejem Witkiewiczem

* * * * * * *

XVI Dni Wokalistyki Operowej z Kursem Wokalnym dla mło-
dych artystów-śpiewaków odbyły się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 
od 3 do 13 lipca 2017 roku. DNI zostały zorganizowane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, 
przy współpracy Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury  
w Iwoniczu-Zdroju. Kierownikiem artystycznym i organizacyjnym Dni 
i Kursu był prof. dr hab. Feliks Widera, dziekan Wydziału Wokalno- 
-Instrumentalnego i dyrektor Instytutu Wokalistyki Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Z kierownikiem 
współpracował prof. Eugeniusz Sąsiadek – prezes honorowy Polskie-
go Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.
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W XVI Kursie Wokalistyki Operowej – stanowiącym integralną 
część DNI – wzięło udział 42 uczestników (30 aktywnych oraz 12 ob-
serwatorów). Wraz z wykładowcami i organizatorami w Kursie uczest-
niczyło łącznie 53 osoby. W gronie uczestników aktywnych około 55% 
stanowili studenci i absolwenci akademii muzycznych, a około 45% 
uczniowie PSM II stopnia oraz adepci wokalistyki uczący się śpiewu 
prywatnie.

Wykładowcami XVI Kursu Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-
-Zdroju byli:
1. prof. IZABELA KŁOSIŃSKA (Warszawa);
2. prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław);
3. dr ALEKSANDER VOVK (Czechy);
4. prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław);
5. prof. dr hab. FELIKS WIDERA (Katowice);
6. prof. dr hab. MACIEJ WITKIEWICZ (Bydgoszcz, Warszawa).

Z wykładowcami głównych przedmiotów współpracowały pianist-
ki: Bogusława Ciepierska, Dorota Kuczyńska-Tlałka, Katarzyna Ma-
kowska oraz Dagmara Niedziela.

Zajęcia Kursu odbywały głównie się w salach Pałacu Załuskich sta-
nowiącym Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad-
to w Ludowym Domu Kultury i w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
ZADWÓR. Natomiast większość koncertów realizowana była w Sali 
Koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju, zaś kon-
cert muzyki sakralnej odbył się w kościele uzdrowiskowym, a koncert 
promenadowy w muszli koncertowej uzdrowiska. Część uczestników 
była zakwaterowana w Ośrodku ZADWÓR, część – wraz z wykładow-
cami Kursu – w Pałacu Załuskich.

W ramach XVI Dni Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju od-
było się s z e ś ć  następujących koncertów:
1. KONCERT INAUGURACYJNY, poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, 

godz. 1900, Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu- 
-Zdroju;

2. KONCERT MUZYKI POLSKIEJ, środa, 5 lipca 2017 roku, godz. 
1900, Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-
-Zdroju;



3. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ, czwartek, 6 lipca 2017 roku, 
godz. 1930, Kościół Uzdrowiskowy w Iwoniczu-Zdroju;

4. KONCERT PROMENADOWY, sobota, 8 lipca 2017 roku, godz. 
1100, muszla koncertowa Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój;

5. KONCERT ARII I PIEŚNI, niedziela, 9 lipca 2017 roku, godz. 1900, 
Sala Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju;

6. FINAŁOWY KONCERT INSCENIZOWANY, Divertimento ope-
rowe w niemym kinie, środa, 12 lipca 2017 roku, godzina 1900, Sala 
Koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

Artykuł zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Kursu opracowanych przez prof. dr hab. Feliksa Widerę

* * * * * * *
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5. SUDECKI FESTIWAL MUZYCZNY 
z warsztatami wokalnymi

W roku 2004 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu powołało 
do życia nowe zadanie, pod nazwą Karkonoski Festiwal Mu-

zyczny z Warsztatami Wokalnymi dla młodych artystów-śpiewaków 
w Karpaczu. Miejscowość ta gościła już przed laty uczestników kur-
sów wokalnych organizowanych przez Wrocławski Oddział SPAM  
i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu – były to Zimowe Kursy 
Wokalne. To nowe zadanie było realizowane w okresie letnim.

W roku 2009 Festiwal został przeniesiony do Szczawna-Zdroju, 
zmieniając zarazem nazwę na Sudecki Festiwal Muzyczny z Warsz-
tatami Wokalnymi dla młodych artystów-śpiewaków i dla młodych 
artystów estradowych. Pierwszych osiem edycji Festiwalu w latach 
2004–2011 zostało szczegółowo opisanych w Kronikach nr 2–4 i w pu-
blikacjach cyklicznych Wokalistyka w Polsce i na świecie oraz Wokali-
styka i pedagogika wokalna. W niniejszej zatem publikacji informacje  
o Festiwalu i warsztatach w tym okresie ograniczą się do przypomnie-
nia wykładowców i pianistów oraz ważniejszych wydarzeń scenicznych 
(przy czym drukiem pogrubionym zostaną podane nazwiska często po-
jawiające się na Kursie).

a) Festiwal w latach 2004–2011 (skrót)

Organizatorem Festiwalu Muzycznego z Warsztatami Wokalny-
mi dla młodych artystów-śpiewaków było Polskie Stowarzy-

szenie Pedagogów Śpiewu. Kierownikiem trzech pierwszych edycji 
Festiwalu i Warsztatów był dr hab. Tadeusz Pszonka, kierownikiem 
artystycznym Małgorzata Mierczak, a sekretarzem dr hab. Izabela 
Jeżowska. W roku 2007 kierownictwo Festiwalu i Warsztatów objęła 
dr hab. Izabela Jeżowska, zaś dwa lata później zadanie to zostało 
przeniesione do Szczawna-Zdroju, zmieniając nazwę na Sudecki Fe-
stiwal Muzyczny z Warsztatami Wokalnymi dla młodych artystów-
-śpiewaków.



Wykładowcy Warsztatów: Christian Elssner (Niemcy), Michał Go-
golewski, Robert Gorgoń (reżyseria), Artur Gotz (zajęcia aktorskie), 
Anna Jeremus-Lewandowska, Izabela Jeżowska, Wojciech Macie-
jowski, Małgorzata Mierczak (reżyseria), Janusz Niziołek (Niemcy), 
Tadeusz Pszonka, Aixa Maria Rodriguez-Vosberg (Niemcy), Euge-
niusz Sąsiadek, Barbara Ewa Werner, Tadeusz Wnuk (reżyseria), 
Tadeusz Zathey (dyrygent), Sebastian Ziomek (zajęcia aktorskie)

Pianiści: Anna Gągola, Marcin Grabosz, Alina Kierblewska, Joan-
na Litwin-Fenc, Renata Mieszkiełło, Lena Minkacz.

Spektakle i koncerty inscenizowane:
– MUZYCZNY OGRÓD LICZYRZEPY (na podstawie opery Louisa 

Spohra Der Berggeist);
– SŁUŻĄCA PANIĄ G.B. Pergolesiego;
– PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO (w oparciu o Kabaret 

Starszych Panów); 
– PRZYCHODZIMY, ODCHODZIMY (spektakl z piosenkami kom-

pozytora Zygmunta Koniecznego – gościa specjalnego Festiwalu) 

Po spektaklu „Przychodzimy, odchodzimy”. 
Pierwszy z lewej – kompozytor Zygmunt Konieczny

b) Festiwal i Warsztaty w kadencji 2013–2017

W tej kadencji – z powodu trudności finansowych – odbyła się tylko 
jedna edycja tego zadania. 

* * * * * * *
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IX SUDECKI FESTIWAL MUZYCZNY z Warsztatami Wo-
kalnymi dla młodych artystów-śpiewaków i dla młodych artystów 
estradowych odbył się w Szczawnie-Zdroju w dniach od 11 lipca do 
20 lipca 2014 roku. Kurs został zorganizowany przez Polskie Stowa-
rzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu. Kierownikiem 
artystycznym i organizacyjnym Festiwalu i Warsztatów była dr hab. 
Izabela Jeżowska. W IX Warsztatach Wokalnych – stanowiących inte-
gralną część FESTIWALU – wzięło udział 18 uczestników aktywnych 
oraz 8 obserwatorów, wraz z wykładowcami i zaproszonymi solistami 
w Festiwalu uczestniczyło łącznie 37 osób.

Wykładowcami IX Warsztatów Wokalnych w Szczawnie-Zdroju byli:
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław), seminaria interpretacyj-

ne w zakresie wokalistyki, kierownictwo Festiwalu i Warsztatów;
– dr hab. IWONA KOWALKOWSKA (Poznań), seminaria interpre-

tacyjne w zakresie wokalistyki;
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław), seminaria interpreta-

cyjne w zakresie wokalistyki, konsultacje programowe i organiza-
cyjne;

– dr hab. ZIEMOWIT WOJTCZAK (Łódź), seminaria interpretacyj-
ne w zakresie wokalistyki;

– prof. WŁODZIMIERZ ZALEWSKI (Warszawa, Łódź), seminaria 
interpretacyjne w zakresie wokalistyki;

– mgr ARTUR GOTZ (Warszawa, Łódź), ruch sceniczny, gra aktorska;
– PIOTR BUBLEWICZ (Wrocław), gra aktorska. 

      

Iwona Kowalkowska  Izabela Jeżowska   Ziemowit Wojtczak  
   sopran     mezzosopran     baryton
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Z wykładowcami głównych przedmiotów współpracowali pianiści: 
Joanna L i t w i n, Renata M i e s z k i e ł ł o oraz Marcin G r a -
b o s z.

Zajęcia Warsztatów odbywały się w Sali Koncertowej i Sali Kame-
ralnej Teatru Zdrojowego oraz w holu Domu Zdrojowego, a koncerty 
w Teatrze Zdrojowym, w holu Domu Zdrojowego, w kościele parafial-
nym w Szczawnie-Zdroju oraz na Zamku Książ w Wałbrzychu. Wykła-
dowcy i część uczestników byli zakwaterowani w pensjonacie Luna.

W ramach IX Sudeckiego Festiwalu Muzycznego w Szczawnie-
-Zdroju odbyło się s i e d e m  koncertów:
1. KONCERT INAUGURACYJNY, piątek, 11 lipca 2014 roku, godz. 

1900, Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju;
2. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ, sobota, 12 lipca 2014 roku, 

godz. 1945, kościół parafialny w Szczawnie-Zdroju;
3. KONCERT ARII I PIEŚNI, niedziela, 13 lipca 2014 roku, godz. 

1830, Sala Maksymiliana na Zamku w Książu;
4. KONCERT ARII I PIEŚNI, środa, 16 lipca 2014 roku, godz. 1930, 

Hol Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju.
5. KONCERT MUSICALOWY, czwartek, 17 lipca 2014 roku, godz. 

1900, Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju;
6. SPEKTAKL SEKCJI ESTRADOWEJ – Piosenki Brela, piątek, 18 

lipca 2014 roku, godz. 1900, Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju;
7. KONCERT FINAŁOWY, sobota, 19 lipca 2014 roku, godz. 1830, 

Hol Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. 
Wszystkie koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publicz-

ności, która przyjmowała wykonawców z wielkim aplauzem i życzli-
wością.

Artykuł zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Kursu opracowanych przez dr hab. Izabelę Jeżowską

* * * * * * *
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II. KONFERENCJE 
NAUKOWE

1. Sesja Naukowa 
Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie 

praktyki wykonawczej

Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki 
wykonawczej została zainaugurowana w roku 1974 jako impreza to-

warzysząca Festiwalu Wratislavia Cantans. Kierownikiem naukowym 
pierwszych 25 edycji był prof. Eugeniusz Sąsiadek, zaś sekretarzem 
początkowo Ryszard Drobaczyński, a od roku 1985 Barbara Ewa 
Werner. Głównym organizatorem – do roku 1988 – była Katedra Wo-
kalistyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (przemianowanej  
w roku 1981 na Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego) we 
Wrocławiu. Począwszy od roku 1989 Sesję organizuje Polskie Stowa-
rzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współpracy Katedry Wokalistyki 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od roku 
1999 Sesją kieruje prof. Barbara Ewa Werner, zaś sekretarzem do 
roku 2013 była dr hab. Izabela Jeżowska, natomiast od roku 2014 
funkcję tę pełni dr hab. Olga Ksenicz. Obrady odbywały się począt-
kowo w Klubie Muzyki i Literatury, następnie – po przeniesieniu się 
Akademii Muzycznej do nowej siedziby – w Sali Senatu tej Uczelni, 
w budynku przy placu Jana Pawła II. Poza jedną edycją (w roku 1997, 
kiedy to konferencja odbyła się w czerwcu w związku z jednorazowym 
przesunięciu terminu Festiwalu na ten miesiąc), wszystkie pozostałe 
sesje odbyły się w miesiącu wrześniu.

a) Sesje do roku 2012 (skrót)

W latach 1974–2012 zostało zorganizowanych 39 edycji tej najstar-
szej stałej konferencji naukowej w polskiej wokalistyce. Program 



tych obrad został przedstawiony w ZESZYTACH NAUKOWYCH, w pu-
blikacjach cyklicznych (Wokalistyka w Polsce i na świecie oraz Wokalistyka  
i pedagogika wokalna), a także w czterech kolejnych tomach KRONIKI 
(nr 1–4), w niniejszej zatem publikacji informacje o Sesji w tym okre-
sie ograniczą się do przypomnienia autorów (przy czym drukiem po-
grubionym zostaną podane nazwiska często pojawiające się na Sesji).

Autorzy wystąpień w latach 1974–2012: Nella Anfuso (Włochy), 
Howard Arman (Austria), Jerzy Artysz, Rafał Augustyn, Stefan Bevier 
(Niemcy), Józef Bok, Herbert Böck (Austria), Ryszard Bukowski, Jo-
anna Byczkowska-Sztaba, Cheng Shui Cheng (Chiny/Francja), René 
Clemenčič (Austria), Joseph Coppey (Francja), Jagna Dankowska, Jan 
Dener (Czechy), Aneta Derkowska, Barbara Domin (Niemcy), Marek 
Dyżewski, Christian Elssner (Niemcy), Michaela Freemanova (Cze-
chy), Siergiej Frołow (Rosja), Marian Fuks, Stanisław Gałoński, Irena 
Gałuszka, Marek Głowacki, Ryszard Daniel Golianek, Anna Granat-
-Janki, Michalina Growiec, Joachim Gudel, Larisa Gustova (Białoruś), 
Danuta Gwizdalanka, Leon Hanek, Florian Heyerick (Belgia), Wolfram 
Huber (Austria), Joëlle van Hyfte (Belgia), Wilfried Jahns (Niemcy), 
Wojciech Jankowski, Jerzy Jaroszewicz, Ryszard Karczykowski, Luba 
Kijanowska (Ukraina), Anatolij Kisielow (Rosja), Ryszard Klisow-
ski, Violetta Kłosowicz (Niemcy), Monika Kolasa-Hladikova, Alina 
Kowalska-Pińczak, Iwona Kowalkowska, Ingrid Kremling (Niemcy), 
Hartmut Krones (Austria), Stanisław Krukowski, Helena Łazarska, 
Piotr Łykowski, Augustin Maillard (Francja), Bogdan Makal, Tere-
sa Malecka, Władysław Malinowski, Leszek Mazepa (Ukraina), Timo 
Mäkinen (Finlandia), Jarosław Mianowski, Beata Michalak, Krzysztof 
Missona, Jean Stanislas Mycinski (Francja), Eugeniusz Myszkowski, 
Kaija Nuoranne (Finlandia), Jaromir Paclt (Czechy), Stefania Pawłyszyn 
(Ukraina), Robert Pflanzl (Austria), Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, 
Bohdan Pilarski, Bohdan Pociej, Wojciech Pospiech, Antoni Poszow-
ski, Brian Pritchard (Nowa Zelandia), Tomasz Raczkiewicz, Aixa Maria 
Rodriguez-Vosberg (Niemcy), Anita Roy (Indie), Eugeniusz Sąsiadek, 
Barbara Schlick (Niemcy), Hans Joachim Schulze (Niemcy), Leopold 
Spitzer (Austria), Krzysztof Stefański, Magdalena Stochniol, Stefan  
Stuligrosz, Wolfram Steude (Niemcy), Joanna Subel, Bogusław Sudak,  
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Katarzyna Szcześniak, Marcin Szczyciński, Zygmunt Szweykowski, 
Maria Tokarska, Romano Vettori (Włochy), Marian Wallek-Walewski, 
Marek Wasilewski, Barbara Ewa Werner, Franciszek Wesołowski, 
Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Elizabeth Wilke (Niemcy), Kalina 
Wojciechowska, Andrzej Wolański, Lidia Wołoszyn, Katarzyna Za-
chwatowicz-Jasieńska, Tadeusz Zathey, Maria Zduniak, Dennis Zo-
tigh (USA), Agnieszka Zwierzycka.

b) Lata 2013–2017

XL Sesja Naukowa MUZYKA ORATORYJNA i KANTATOWA  
W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ zorganizowana przez 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współpracy z Katedrą 
Wokalistyki Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu  
w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans odbyła się w dniach 11–12 
września 2013 roku. Kierownikiem Sesji była prof. Barbara Ewa 
Werner, a sekretarzem – dr hab. Izabela Jeżowska. W Sesji wzięło 
aktywny udział około 40 osób, obrady otworzył prof. Eugeniusz Są-
siadek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Obra-
dom przewodniczyły: prof. Barbara Ewa Werner i dr hab. Izabela 
Jeżowska, a dyskusje po referatach prowadzili: prof. Eugeniusz Są-
siadek i dr hab. Izabela Jeżowska.

Autorzy referatów i pokazów:
– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI – Tylko On wiedział, jak śpiewać „Bo-

gurodzicę”, czyli Profesor Jerzy Woronczak w służbie muzykologii 
polskiej; 

– dr hab. ELŻBIETA GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA – Kantata 199 
J.S. Bacha na tle barokowej teorii afektów; 

– dr MACIEJ GALLAS – Zagadnienie wyboru wysokości stroju mu-
zycznego w muzyce barokowej w aspekcie wykonawczym na przy-
kładzie partii Ewangelisty w „Pasji wg św. Jana” J.S. Bacha; 

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK – „Stabat Mater” Antonio Marii 
Bononciniego;

– dr hab. prof. UMFC WALENTYNA WĘGRZYN-KLISOWSKA –
Nowe źródła do dziejów włoskiego teatru operowego we Wrocławiu;
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– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA – „Święta Ludmiła” 
Antonina Dwořaka – słowiańska księżna w świecie wielkich orato-
riów; 

– lic. KATARZYNA BARTOS – „Stimmung” Karlheinza Stockhau-
sena w aspekcie wykonawczym;

– prof. dr hab. RYSZARD DANIEL GOLIANEK – Polski święty. 
Wątki historyczno-narodowe w oratorium „Święty Stanisław” Fran-
za Liszta.
W związku z jubileuszową, 40-tą Sesją, obrady odbywały się  

w Klubie Muzyki i Literatury na placu Kościuszki we Wrocławiu, czyli  
w miejscu, w którym realizowana była pierwsza edycja. Po wystą-
pieniach wywiązywały się interesujące, ożywione dyskusje, a pytania  
i uzupełnienia stanowiły doskonałe pogłębienie tematów referatów  
i pokazów.

* * * * * * *

XLI Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie 
praktyki wykonawczej zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Śpiewu oraz Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach Festiwalu Wratislavia 
Cantans odbyła się w dniach 10–11 września 2014 roku. Kierownikiem 
Sesji była prof. Barbara Ewa Werner, a sekretarzem – dr hab. Olga 
Ksenicz. Sprawy organizacyjne prowadziła mgr Joanna Polak z Biura 
Promocji Wrocławskiej Uczelni. W Sesji wzięło aktywny udział 34 oso-
by oraz około 10 obserwatorów. Obrady otworzył prof. dr hab. Piotr 
Łykowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Ob-
radom przewodniczyły: prof. Barbara Ewa Werner i dr hab. Monika 
Kolasa-Hladikova. 

Autorzy wystapień:
– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI (Wrocław) – Twórczość Richarda Wa-

gnera w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu;
– prof. dr hab. WALENTYNA WĘGRZYN-KLISOWSKA (Wro-

cław) – Wartości dydaktyczne arii i kantat wielogłosowych Kaspara 
Kittla ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu;
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– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADĺKOVÁ (Łódź, Kielce) – Paro-
die w kantatach Jana Sebastiana Bacha;

– dr hab. OLGA KSENICZ (Wrocław) – Wzniosłość i groteska w war-
stwie alegorycznej oratorium G.Fr. Haendla „Le resurrezione”;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Uczestnicy kursów 
oratoryjnych na Festiwalu „Wratislavia Cantans”.
Obrady Sesji odbywały się w Sali Senatu Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Po wszystkich wystąpieniach 
wywiązywały się żywe dyskusje, co uzupełniało tematy referatów. 
Uczestnicy Sesji obserwowali seminaria interpretacyjne i koncerty odby-
wającego się równolegle XXXIX Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej 
i Kantatowej. 

* * * * * * *

XLII Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie 
praktyki wykonawczej zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Śpiewu oraz Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach Festiwalu Wratislavia 
Cantans odbyła się w dniach od 8 do 9 września 2015 roku. Kierowni-
kiem Sesji była prof. Barbara Ewa Werner, a sekretarzem – dr hab.
Olga Ksenicz. Sprawy organizacyjne prowadziła mgr Joanna Polak  
z Biura Promocji Wrocławskiej Uczelni. W Sesji wzięło aktywny udział 
25 osób oraz kilkunastu obserwatorów. Sesję otworzyli prof. dr hab. 
Helena Tomaszek-Plewa, prorektor Akademii Muzycznej we Wrocła-
wiu, oraz prof. Eugeniusz Sąsiadek, prezes honorowy (i założyciel) 
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Obradom przewodni-
czyła prof. Barbara Ewa Werner, a dyskusje po referatach prowadzili 
prof. Barbara Ewa Werner i prof. Eugeniusz Sąsiadek.

Jako autorzy referatów zaprezentowali się:
– prof. dr hab. MONIKA FEDYK-KLIMASZEWSKA (Gdańsk) –

Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater: analiza arii altowych  
i duetów;

– mgr JOANNA KLISOWSKA (Rovereto) – Walory stylistyczne wy-
branych kantat solowych Alessandro Scarlattiego;
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– dr OSTAP MANULAK (Lwów) – Połączenie tradycji Kościoła 
Wschodniego i Zachodniego w muzyce religijnej współczesnych 
kompozytorów lwowskich;

– dr hab. JACEK ŚCIBOR (Rzeszów) – Odkrywamy świat muzyki Ot-
tona Mieczysława Żukowskiego – III Msza polska op. 50;

– prof. dr hab. WALENTYNA WEGRZYN-KLISOWSKA (Warsza-
wa, Wrocław) – Kantata „Partenza amorosa” Pietro Viokki i jej 
wrocławski rodowód;

– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI (Wrocław) – Minnesang i meistersang 
w twórczości Richarda Wagnera.
Obrady Sesji odbywały się w Sali Senatu Akademii Muzycznej im. 

Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Po wystąpieniach poszczególnych 
referentów wywiązywały się interesujące, ożywione dyskusje, które 
stanowiły ciekawe uzupełnienie tematów. Ponadto uczestnicy Sesji ob-
serwowali seminaria interpretacyjne i koncerty odbywającego się rów-
nolegle Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach 
Festiwalu Muzycznego Wratislavia Cantans.

* * * * * * *

XLIII Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie 
praktyki wykonawczej zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Śpiewu oraz Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach Festiwalu Wratislavia 
Cantans odbyła się w dniach od 13 do 14 września 2016 roku. Kierow-
nikiem Sesji była prof. Barbara Ewa Werner, jej zastępcą prof. dr 
hab. Jerzy Knetig, a sekretarzem – dr hab. Olga Ksenicz. Sprawy 
organizacyjne Sesji prowadziło Biuro Promocji Wrocławskiej Uczelni. 
W Sesji wzięło aktywny udział 25 osób oraz kilkunastu obserwatorów. 
Sesję otworzył prorektor Akademii Muzycznej im Karola Lipieńskiego 
we Wrocławiu, prof. dr hab. Piotr Zaleski. Obradom przewodniczyła 
prof. Barbara Ewa Werner, a dyskusje po referatach prowadzili prof. 
Barbara Ewa Werner i prof. dr hab. Jerzy Knetig.

Jako autorzy referatów i pokazów zaprezentowali się: 
– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI (Wrocław) – „Magnificat” J.S. Bacha 

w interpretacji J.E. Gardinera;
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– prof. dr hab. WALENTYNA WĘGRZYN-KLISOWSKA (Wrocław, 
Warszawa) – Wrocławska wersja „Parce mihi, parce Domine”  
J.D. Zelenki;

– prof. dr hab. HENRYKA JANUSZEWSKA (Katowice) – Msza ża-
łobna „Requiem” od Mozarta do Pendereckiego; 

– prof. PIOTR KUSIEWICZ (Gdańsk) – Ewangelista w „Pasjach” 
J.S. Bacha, tradycje wykonawcze;

– prof. dr hab. MONIKA FEDYK-KLIMASZEWSKA (Gdańsk) –
Stabat Mater G. Rossiniego w aspekcie wykonawczym.
Obrady Sesji odbywały się w Sali Audytoryjnej Akademii Muzycz-

nej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Po wystąpieniach poszcze-
gólnych referentów wywiązywały się ciekawe dyskusje, które stanowiły 
istotne uzupełnienie tematów. Ponadto, uczestnicy Sesji obserwowali 
seminaria interpretacyjne i koncerty odbywającego się równolegle Kur-
su Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej.

 Artykuł zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Sesji opracowanych przez prof. Barbarę Ewę Werner, 

dr hab. Izabelę Jeżowską oraz dr hab. Olgę Ksenicz

* * * * * * *
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2. Sympozjum naukowe 
Problemy pedagogiki wokalnej

Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wokalnej Polskie Sto-
warzyszenie Pedagogów Śpiewu organizuje od początku swego 

istnienia. Już w Biuletynie Informacyjnym nr 1 z grudnia 1988 roku 
czytamy:

„Najważniejszą imprezą Stowarzyszenia w roku 1989 będzie 
SYMPOZJUM NAUKOWE w zakresie pedagogiki wokalnej 
przewidziane na dni 6–10 września w ramach Festiwalu Wratisla-
via cantans we Wrocławiu. W programie Sympozjum znajdą się:
– problemy anatomii i fizjologii głosu,
– wybrane zagadnienia metodyki nauczania śpiewu solowego,
– otwarte zajęcia ze śpiewu solowego połączone z dyskusją, 
– seminaria dyskusyjne”.

Ostatecznie I Sympozjum Problemy pedagogiki wokalnej pod kie-
rownictwem naukowym prof. Eugeniusza Sąsiadka odbyło się we Wro-
cławiu w dniach 7–9 września 1989 roku i było pierwszą samodzielną 
imprezą PSPŚ.

Oto jak przedstawiał się jego program:
– Doc. Wojciech Jan Śmietana (Kraków): Wybrane zagadnienia funk-

cji oddechu w śpiewie artystycznym;
– Prof. dr hab. Zygmunt Pawłowski (Warszawa): Zastosowanie osią-

gnięć foniatrycznych w pedagogice wokalnej;
– Prof. Eugeniusz Sąsiadek (Wrocław): Kształcenie głosu kontrateno-

rowego;
– Dr Maria Zalesska-Kręcicka (Wrocław): Wybrane problemy patolo-

gii głosu;
– Mgr Iwona Polak (Wrocław): Znaczenie emisji głosu w kształceniu 

nauczycieli;
– Prof. Christian Elssner (Drezno): Uwagi o rejestrach głosowych  

w oparciu o przykłady praktyczne;
– Doc. Irena Gałuszka (Wrocław): O niektórych somatycznych ce-

chach wielkich śpiewaków;



– Mgr Katarzyna Zachwatowicz (Warszawa): Zagadnienia fonetyki  
i dykcji w nauce śpiewu.
Szczegółowe informacje o pierwszych 24 edycjach Sympozjum  

w latach 1989–2012 są zawarte w kolejnych publikacjach Katedry 
Wokalistyki i Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu z lat 
1990–2012 (ZESZYTY NAUKOWE, WOKALISTYKA W POLSCE I NA 
ŚWIECIE, WOKALISTYKA I PEDAGOGIKA WOKALNA) oraz w czte-
rech edycjach KRONIKI PSPŚ (nr 1–4), w niniejszej zatem publikacji 
informacje o Sympozjum w tym okresie ograniczą się do przypomnie-
nia autorów. 

a) Lata 1989–2012, edycje I–XXIV (skrót)

Kierownikiem naukowym Sympozjum do roku 1998 był prof. Eu-
geniusz Sąsiadek, zaś sekretarzem prof. Barbara Ewa Werner. 

Od roku 1999 funkcje kierownicze przejęły prof. Barbara Ewa Wer-
ner i dr hab. Izabela Jeżowska, pozostawiając prof. Eugeniuszowi 
Sąsiadkowi zadanie konsultanta merytorycznego. Oto wykaz autorów 
Sympozjum w edycjach I–XXIV, w latach 1989–2012 (pogrubieniem 
czcionki oznaczono nazwiska osób częściej występujących): dr Wie-
sława Anczykowska-Wysocka, mgr Sławomir Chomiak, dr hab. Ma-
ria Czechowska-Królicka, prof. Ewa Czermak, mgr Adam Czopek,  
dr Jagna Dankowska, dr Remigiusz Domański (Niemcy), prof. Chri-
stian Elssner (Niemcy), dr Aleksander Faliński, prof. Feliks Flis, dr 
h.c. Maria Fołtyn, mgr Irena Gałuszka, prof. dr Dmitrij Grinikh (Ro-
sja), prof. Wiwieja Gromowa (Rosja), prof. Michalina Growiec, prof. 
Christiane Hampe (Austria), prof. dr hab. Ewa Iżykowska, prof. dr hab. 
Dzierżymir Jankowski, doc. dr Wojciech Jankowski, prof. Zofia Janu-
kowicz-Pobłocka, prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska, dr hab. 
Izabela Jeżowska, prof. Gerard Kahry (Austria), mgr Józef Kański, 
prof. Antonina Kawecka, dr Jolanta Kępińska-Welbel, dr hab. Kry-
stian Kielb, prof. dr Luba Kijanowska (Ukraina), doc. Ryszard Kli-
sowski, prof. dr hab. Jerzy Knetig, dr Małgorzata Komorowska, prof. 
Tadeusz Kopacki, dr hab. Iwona Kowalkowska, prof. dr hab. Alina 
Kowalska-Pińczak, prof. Grażyna Krajewska-Ambroziak, prof. dr hab. 
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Anna Kramarczyk, prof. Ingrid Kremling (Niemcy), dr Tomasz Krę-
cicki, prof. Zdzisław Krzywicki, prof.dr hab. Piotr Kusiewicz, prof. 
dr hab. Piotr Łykowski, prof. dr hab. Helena Łazarska, prof. dr 
hab. Wojciech Maciejowski, prof. dr hab. Bogdan Makal, mgr Han-
na Marzyńska, prof. dr Leszek Mazepa (Ukraina), dr Teresa Mazepa 
(Ukraina), st. wykł. Halina Mickiewiczówna, dr Kacper Miklaszewski, 
prof. Kaija Nuoranne (Finlandia), mgr Wanda Okonowicz, mgr Zo-
fia Olszewska-Bajera, prof. Andrzej Orłowicz (Dania), prof. dr hab. 
Dariusz Paradowski, prof. dr hab. Zygmunt Pawłowski, prof. Danuta 
Paziuk-Zipser, dr Iwona Polak, prof. dr hab. Wojciech Pospiech, prof. 
dr hab. Tadeusz Pszonka, dr Maciej Przestalski, dr Andrzej Pytlak, 
mgr Tomasz Raczkiewicz, prof. Ank Reinders (Holandia), prof. Aixa 
Maria Rodriguez-Vosberg (Niemcy), prof. Rusko Ruskov (Bułgaria), 
dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. dr hab. Katarzyna Rymarczyk, 
prof. Eugeniusz Sąsiadek, prof. Barbara Schlick (Niemcy), Hans Jörg 
Schnass (Francja), dr hab. Jolanta Sipowicz, mgr Zdzisław Skwara,  
dr hab. Paweł Sobierajski, prof. Krystyna Szostek-Radkowa, prof. dr 
hab. Wita Szulc, prof. Wojciech Jan Śmietana, prof. dr hab. Marian 
Walczak, dr Michał Wątróbski, prof. dr hab. Ewa Wdowicka, prof. 
Barbara Ewa Werner, prof. dr hab. Walentyna Węgrzyn-Klisowska,  
dr Małgorzata Wieland, mgr Agata Wiśniewska, mgr Antonina Witajew-
ska, mgr Marzena Wojak, dr Andrzej Wolański, prof. dr hab. Ziemo-
wit Wojtczak, mgr Andrzej Wybraniec, mgr Katarzyna Zachwatowicz, 
prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski, prof. dr hab. Maria Zalesska-
-Kręcicka, dr Adam Zemła, mgr Agnieszka Zwierzycka.

b) Lata 2013–2016, edycje XXV–XXVIII

XXV Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wokalnej – kon-
ferencja towarzysząca XLVIII Międzynarodowego Festiwalu Wratisla-
via Cantans – odbyło się we Wrocławiu w dniach od 13 do 15 września 
2013 roku. Organizatorami Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów Śpiewu i Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W obradach – łącznie z obserwa-
torami – uczestniczyło około 80 osób. Kierownikiem Sympozjum była 
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prof. Barbara Ewa Werner, a sekretarzem dr hab. Izabela Jeżow-
ska. W sprawach organizacyjnych pomagali kierownictwu pracownicy 
Biura Promocji Wrocławskiej Uczelni: mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop 
i mgr Joanna Polak. Sympozjum otworzył kierownik Katedry Wokali-
styki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. 
dr hab. Piotr Łykowski. Obrady Sesji prowadziły: prof. Barbara Ewa 
Werner i dr hab. Izabela Jeżowska, a dyskusje po referatach – prof. Eu-
geniusz Sąsiadek i dr hab. Izabela Jeżowska.

Na Sympozjum z pokazami i referatami wystąpili:
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Problemy głosowe 

pracowników wyższych uczelni Wrocławia;
– dr med. MACIEJ PRZESTALSKI (Wrocław) – Problemy laryngo-

logiczne śpiewaków;
– dr med. PAWEŁ CISZYŃSKI (Wrocław) – Znaczenie uzębienia  

w śpiewie;
– prof. dr hab. LUBA KIJANOWSKA-KAMIŃSKA (Lwów) – Po-

ezja Adama Mickiewicza w ukraińskiej muzyce wokalnej: losy histo-
ryczne;

– dr hab. KALINA WOJCIECHOWSKA (Warszawa) – Edukacja mu-
zyczna panien z patrycjuszowskich rodów w siedemnastowiecznym 
Gdańsku. Casus Constantii Czirenberg;

– dr WOJCIECH JANKOWSKI (Warszawa) – COPSA i Koło Mło-
dych Pedagogów Wokalistów;

– prof. DMITRII GRINIKH (Moskwa) – Słuch profesjonalnego śpie-
waka;

– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – Co w pedago-
gice wokalnej oznacza aktualnie relacja Mistrz – Uczeń;

– dr JACEK ŚCIBOR (Rzeszów) – Dojrzałość i wielostronność in-
terpretacji literackiego utworu muzycznego na przykładzie pieśni 
Samuela Barbera;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Rodzaje głosów w wo-
kalistyce. Kontrowersje terminologiczne.
Wygłoszono również komunikaty:

– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA i dr hab. MONIKA KOLASA-
-HLADIKOVA – Relacja z konferencji w Pradze.
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Obrady Sympozjum odbywały się w Sali Senatu Akademii Muzycz-
nej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W czasie obrad XXV Sym-
pozjum ukazał się tom IX z serii Wokalistyka w Polsce i na świecie, 
zawierający materiały z konferencji naukowych i kursów w okresie od 
września 2012 roku do lipca 2013 roku. Publikacja zawiera 11 prac 
ujętych w dwóch rozdziałach (I. Historia muzyki wokalnej, II. Peda-
gogika wokalna). Zeszyt tradycyjnie zamyka DODATEK, zawierający 
informacje o kursach wokalnych, pedagogicznych oraz o konferencji  
w Nowym Sączu.

* * * * * * *

XXVI Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wokalnej 
odbyło się we Wrocławiu w dniach od 12 do 14 września 2014 roku,  
a zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 
Śpiewu oraz Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu w ramach XLIX Międzynarodowego Festi-
walu Wratislavia Cantans. Kierownikiem naukowym konferencji była 
prof. Barbara Ewa Werner, a sekretarzem dr hab. Olga Ksenicz.  
W Sympozjum wzięło aktywny udział ponad 36 osób, otworzył je prof. 
Eugeniusz Sąsiadek, prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów Śpiewu. Obradom przewodniczyła prof. Barbara Ewa Wer-
ner, a dyskusje po referatach prowadzili: prof. Barbara Ewa Werner, 
prof. Eugeniusz Sąsiadek i dr hab. Olga Ksenicz.

Autorzy referatów:
– dr. WOJCIECH JANKOWSKI (Warszawa) – Zoltan Kodaly – „Ko-

lekcja 62 pieśni ludowych na głos z fortepianem”; 
– dr hab. MONIKA FEDYK-KLIMASZEWSKA (Gdańsk) – Klasyka 

i nowoczesność w liryce wokalnej Benjamina Brittena;
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Amatorzy i szarlata-

ni – wątpliwie bezpieczne i wątpliwie skuteczne metody nauczania 
śpiewu;

– dr RAFAŁ MAJZNER (Bielsko-Biała) – Kondycja głosowa w oce-
nach nauczycieli, aktorów i wokalistów – w poszukiwaniu modelu 
kształcenia w zakresie emisji głosu, modelu profilaktyki, diagnozy  
i terapii zaburzeń głosu;
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– dr JACEK ŚCIBOR (Rzeszów) – Dzieciństwo Samuela Barbera  
i jego wczesne doświadczenia kompozytorskie;

– lek. med. MARIA ŁYSZCZAK (Wrocław) – Panel dyskusyjny: fo-
niatria – laryngologia – wokalistyka;

– prof. DMITRII GRINIKH (Moskwa) – O podatności śpiewaka na 
kształcenie;

– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – Stanisław Wiecho-
wicz i jego pieśni solowe;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Z doświadczeń peda-
gogicznych.
Obrady Sympozjum odbywały się w Sali Senatu Akademii Muzycz-

nej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W czasie obrad XXVI Sym-
pozjum ukazał się tom X z serii Wokalistyka w Polsce i na świecie, 
zawierający materiały z konferencji naukowych i kursów w okresie od 
września 2013 roku do lipca 2014 roku. Publikacja zawiera 12 prac uję-
tych w trzch rozdziałach (I. Historia muzyki wokalnej, II. Pedagogika 
wokalna, III. Wspomnienia). Zeszyt tradycyjnie zamyka DODATEK, 
zawierający informacje o kursach wokalnych i pedagogicznych w roku 
akademickim 2013/14.

* * * * * * *

XXVII Sympozjum naukowe Problemy pedagogiki wokalnej 
zostało zorganizowane we współpracy Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów Śpiewu z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. Było imprezą towarzyszącą jubileuszowego pięćdziesiąte-
go Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Obrady Sym-
pozjum odbyły się we Wrocławiu w dniach od 10 do 12 września 2015 
roku.

W Sympozjum uczestniczyło około 50 osób, wśród nich nauczycie-
le akademiccy oraz pedagodzy śpiewu solowego i emisji głosu z wyż-
szych uczelni i szkół muzycznych z całej Polski. Obrady obserwowali 
ponadto uczestnicy odbywającego się równocześnie Kursu Interpretacji 
Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej oraz wykładowcy i absolwenci Wydziału 
Wokalnego Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Autorzy i uczestnicy 
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Sympozjum mogli wysłuchać wybranych koncertów Festiwalu Wra-
tislavia Cantans, w tym koncertów w wykonaniu uczestników Kursu 
Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej.

Funkcję kierownika Sympozjum pełniła prof. Barbara Ewa Wer-
ner, a sekretarza – dr hab. Olga Ksenicz. Sprawy organizacyjno- 
-logistyczne pozostawały w gestii pracowników Biura Promocji wro-
cławskiej Akademii Muzycznej ze szczególnie aktywnym udziałem 
mgr Joanny Polak. Obrady otworzyła prof. dr hab. Helena Tomaszek-
-Plewa, prorektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. Obradom Sympozjum przewodniczyła prof. Barbara Ewa 
Werner, prowadząca także dyskusje po referatach przy współudziale 
prof. Eugeniusza Sąsiadka.

Na Sympozjum wystąpili:
– dr hab. MONIKA FEDYK-KLIMASZEWSKA (Gdańsk) – Poezja 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera w pieśniach Mieczysława Karłowi-
cza i Karola Szymanowskiego;

– prof. DMITRII GRINIKH (Moskwa) – Anatomiczno-fizjologiczna 
budowa aparatu śpiewaczego i funkcjonowanie układu hormonal-
nego jako podstawa uzdolnienia wokalnego;

– dr WOJCIECH JANKOWSKI (Warszawa) – Bela Bartók – opraco-
wania pieśni ludowych na głos z fortepianem;

– prof. dr hab. JERZY KNETIG (Warszawa) – Z doświadczeń peda-
gogicznych;

– dr hab. OLGA KSENICZ (Wrocław) – Charakterystyczne przykłady 
nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej I połowy 
XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym 
etapie pedagogiki wokalnej;

– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław) – Lekcja otwarta śpie-
wu solowego;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Z doświadczeń peda-
gogicznych;

– dr MIECZYSŁAWA WALCZAK-DELEŻYŃSKA (Wrocław) – 
Czy przedmiot „Dykcja” na wydziałach wokalnych akademii mu-
zycznych jest potrzebny?
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Obrady Sympozjum odbywały się w historycznej Sali Senatu oraz 
w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. W czasie obrad Sympozjum ukazał się kolejny, siódmy tom 
publikacji z serii Wokalistyka i pedagogika wokalna, zawierający ma-
teriały z konferencji naukowych i kursów w okresie od września 2014 
roku do lipca 2015 roku. Publikacja zawiera 15 prac ujętych w trzech 
rozdziałach (I. Historia muzyki wokalnej, II. Pedagogika wokalna, III. 
Wspomnienia). Zeszyt tradycyjnie zamyka DODATEK, zawierający 
informacje o kursach wokalnych i pedagogicznych w roku akademic-
kim 2014/15.

* * * * * * *

XXVIII Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wokalnej,  
którego organizatorami było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpie-
wu i Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, było 
imprezą towarzyszącą 51. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia 
Cantans. Obrady Sympozjum trwały w dniach od 15 do 17 września 
2016 roku. Kierownictwo naukowe sprawowała prof. Barbara Ewa 
Werner, a sekretarzem naukowym była dr hab. Olga Ksenicz. W spra-
wach organizacyjnych pomagali kierownictwu pracownicy Biura Pro-
mocji Wrocławskiej Uczelni: mgr Joanna Polak i mgr Alicja Gawrońska. 
W Sympozjum wzięło udział około 60 osób. Obrady otworzył prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu i dziekan Wydziału Wo-
kalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
prof. dr hab. Piotr Łykowski. Obrady prowadziły: prof. Barbara Ewa 
Werner i dr hab. Olga Ksenicz, a dyskusje po referatach – prof. Barbara 
Ewa Werner i prof. Jerzy Knetig.

Na Sympozjum wystąpiło siedmiu autorów:
– prof. dr hab. JAN BALLARIN (Katowice) – Liryka wokalna Ludo-

mira Różyckiego;
– mgr ADAM CZOPEK (Warszawa) – Wielcy polscy wokaliści w świecie;
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – Relacja: uczeń 

– mistrz w ujęciu pedagogicznym;
– dr ROMA OWSIŃSKA (Kielce) – Otwarta lekcja śpiewu solowego;
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– dr hab. KACPER MIKLASZEWSKI (Warszawa) – Zdolności, 
uzdolnienia i talent muzyczny;

– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – Pieśni w twórczości 
Artura Malawskiego;

– dr hab. OLGA KSENICZ (Wrocław) – Historyczne i współczesne 
wykonawstwo muzyki dawnej;

– dr hab. MACIEJ GALLAS (Kraków, Rzeszów) – Arie A. Scarlat-
tiego jako przykład literatury umożliwiającej kształcenie podstawo-
wych elementów techniki wokalnej;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Z doświadczeń peda-
gogicznych: problem intonacji w śpiewie.
W pokazie dr Romy Owsińskiej wzięła udział uczennica PSM II 

st. w Kielcach, a akompaniowała dr hab. Maria Czechowska-Królicka. 
Obrady Sympozjum odbywały się w Sali Audytoryjnej oraz w Sali Ba-
letowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  
W czasie obrad XXVIII Sympozjum ukazał się kolejny, ósmy tom pu-
blikacji z serii Wokalistyka i pedagogika wokalna, zawierający mate-
riały z konferencji naukowych i kursów w okresie od września 2015 
roku do lipca 2016 roku. Publikacja zawiera 12 prac ujętych w trzech 
rozdziałach (I. Historia muzyki wokalnej, II. Pedagogika wokalna, III. 
Wspomnienia). Zeszyt tradycyjnie zamyka DODATEK, zawierający 
informacje o kursach wokalnych i pedagogicznych w roku akademic-
kim 2015/16.

 Artykuł zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Sympozjum opracowanych przez prof. Barbarę Ewę Werner,  

dr hab. Izabelę Jeżowską oraz dr hab. Olgę Ksenicz

* * * * * * *



3. Konferencja naukowa 
Wybrane problemy wokalistyki

Konferencje naukowe Wybrane problemy wokalistyki są realizowane 
w Dusznikach-Zdroju przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 

Śpiewu przy współpracy Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od roku 1995 (pierwsza Kon-
ferencja miała miejsce w dniach 17–19 lutego 1995 roku). W począt-
kowych edycjach kierownikiem naukowym Konferencji był prof. 
Eugeniusz Sąsiadek przy współpracy prof. Barbary Ewy Werner, 
od roku 2001 funkcję tę pełni prof. Barbara Ewa Werner, zaś se-
kretarzem była do roku 2013 najczęściej dr hab. Izabela Jeżowska  
(w roku 2009 zastąpiła ją dr Iwona Polak, a w latach 2011 i 2012 mgr 
Joanna Polak). W roku 2014 funkcję sekretarza Konferencji objęła dr 
hab. Monika Kolasa-Hladikova. Konferencje towarzyszyły zawsze 
zimowym Kursom Pedagogiki Wokalnej, a część wykładów, referatów 
i pokazów praktycznych była realizowana z przeznaczeniem również 
dla uczestników Zimowego Kursu Wokalnego. Dotyczy to zwłaszcza 
praktycznych zajęć ze śpiewu oraz cyklu spotkań słowno-muzycznych 
pod nazwą Wieczorne rozmowy o wokalistyce, które tradycyjnie odby-
wają się wieczorem w Dworku Chopina. Obrady Konferencji odbywa-
ły się w Dworku Chopina, w Sali Konferencyjnej DW FWP Mazurek,  
w Sali Konferencyjnej DW FWP Polonez, w Sali Kameralnej Centrum 
Kultury w Dusznikach-Zdroju, a od roku 2014 także w willi Poznaniak 
(potem nazwana willą Wolność). 

Szczegółowe informacje o pierwszych 18 edycjach Konferencji  
w latach 1995–2012 są zawarte w kolejnych publikacjach Katedry Woka-
listyki i Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu z lat 1995–2012 
(ZESZYTY NAUKOWE, WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE, 
WOKALISTYKA I PEDAGOGIKA WOKALNA) oraz w czterech edy-
cjach KRONIKI PSPŚ (nr 1–4), w niniejszej zatem publikacji infor-
macje o Sympozjum w tym okresie ograniczą się do przypomnienia 
autorów. 
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a) Lata 1995–2012, edycje I–XVIII (skrót)

Poniżej wykaz autorów Konferencji w edycjach od I do XVIII, w la-
tach 1995–2012 (pogrubieniem czcionki oznaczono nazwiska osób 

częściej występujących):
Wiesława Anczykowska-Wysocka, Irene Argustiene (Litwa), Piotr 

Bednarski, Małgorzata Błoch-Wiśniewska, Marlena Borowska, Va-
lery Buimister (Ukraina), Dorota Całek, Sławomir Chomiak, Maria  
Czechowska-Królicka, Ralf Döring (Austria), Ryszard Drobaczyński, 
Christian Elssner (Niemcy), Aleksander Faliński, Monika Fedyk-
-Klimaszewska, Grażyna Flicińska-Panfil, Maria Fołtyn, Maciej Gallas, 
Jadwiga Gałęska-Tritt, Michalina Growiec, Wojciech Jankowski, Hen-
ryka Januszewska, Benigna Jaskulska, Anna Jeremus-Lewandowska, 
Izabela Jeżowska, Gerhard Kahry (Austria), Barbara Kamińska, Ry-
szard Karczykowski, Jolanta Kępińska-Welbel, Luba Kijanowska 
(Ukraina), Ryszard Klisowski, Jerzy Knetig, Krystyna Koga, Moni-
ka Kolasa-Hladikova, Małgorzata Komorowska, Tadeusz Kopac-
ki, Joanna Kozłowska, Helena Łazarska, Piotr Łykowski, Wojciech  
Maciejowski, Bogdan Makal, Stanisława Marciniak-Gowarzewska, 
Katarzyna Matuszak, Leszek Mazepa (Ukraina), Izabela Migocz, Ur-
szula Mitrenga-Wagner (Niemcy), Agata Młynarska-Klonowska, Ja-
nusz Niziołek (Niemcy), Anna Nowak, Wanda Okonowicz, Stefania 
Pawłyszyn (Ukraina), Beata Pazio-Grygiel, Sławomir Pietras, Kata-
rzyna Piątkowska-Pinczewska, Aleksandra Pijarowska, Iwona Polak, 
Adrianna Poniecka-Piekutowska, Maciej Przestalski, Tomasz Racz-
kiewicz, Hanna Rumowska-Machnikowska, Rusko Ruskov (Bułga-
ria), Katarzyna Rymarczyk, Eugeniusz Sąsiadek, Zdzisław Skwara, 
Alicja Słowakiewicz, Paweł Sobierajski, Leopold Spitzer (Austria), 
Anna Szałyga-Kuźma, Wita Szulc, Jacek Szymański, Bogumiła Tara-
siewicz, Alena Tichy (Czechy), Bogumiła Toczyska, Stefania Toczyska 
(Austria), Mieczysława Walczak-Deleżyńska, Barbara Ewa Werner, 
Franciszek Wesołowski, Adela Winiarska-Skrzynecka, Irena Winiar-
ska, Ziemowit Wojtczak, Andrzej Wolański, Grażyna Wota, Andrzej 
Wybraniec, Katarzyna Zachwatowicz, Maria Zalesska-Kręcicka, Wło-
dzimierz Zalewski.
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b) Lata 2013–2017, edycje XIX–XXIII

XIX Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokalistyki odbyła 
się w dniach od 13 do 17 lutego 2013 roku w ramach LV Kursu Pedago-
giki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju. Organizatorem Konferencji było 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu 
we współpracy z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu. Konferencja pokryła się również czasowo 
z XXXI Zimowym Kursem Wokalnym, co umożliwiło uczestnikom 
Konferencji obserwowanie seminariów interpretacyjnych i mistrzow-
skich kursu wykonawczego. Kierownikiem XIX Konferencji była prof. 
Barbara Ewa Werner, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu, i wiceprezes PSPŚ, a sekretarzem 
mgr Joanna Polak z Biura Promocji Akademii Muzycznej.

W XIX Konferencji Naukowej wzięło udział 46 uczestników aktyw-
nych i około 50 obserwatorów (głównie uczestników XXXI Zimowego 
Kursu Wokalnego). Uczestnikami Konferencji byli przede wszystkim 
nauczyciele akademiccy uczelni muzycznych i pedagogicznych oraz 
nauczyciele śpiewu solowego ze szkół muzycznych II stopnia z całego 
kraju.

Autorami XIX Konferencji Naukowej byli:
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Uzdolnienia plastycz-

ne u wokalistów;
– dr JOLANTA KĘPIŃSKA-WELBEL (Warszawa) – Paleta barw 

emocjonalnych w śpiewie – analiza psychologiczna;
– dr JOANNA KOZŁOWSKA (Poznań) – Kariera a higiena głosu;
– dr OLGA KSENICZ (Wrocław) – Podobieństwa i różnice w ukształ-

towaniu operowej arii sopranowej Georga Friedricha Haendla na 
przykładzie utworów stworzonych przez kompozytora dla Franceski 
Cuzzoni i Faustiny Bordoni;

– dr IWONA POLAK (Wrocław) – a) „Bella Figura” – waga a głos 
(projekcja filmu wraz z komentarzem); b) Z problematyki rehabili-
tacji głosu – przedłużona mutacja;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław, Katowice) – Z doświad-
czeń pedagogicznych;



– mgr AGATA WIŚNIEWSKA (Belgia) – Twórczość operowa Andre-
-Ernesta-Modesta Gretry’ego (1741–1813) na tle wydarzeń histo-
rycznych epoki;

– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI (Wrocław) – „Rigoletto” Giuseppe Ver-
diego – arcydzieło muzyki operowej.
Ponadto uczestnicy Konferencji obserwowali seminaria interpreta-

cyjne i koncerty odbywającego się równolegle XXXI Zimowego Kur-
su Wokalnego. Zajęcia kursu wykonawczego prowadzone były przez: 
prof. Izabelę Kłosińską (Warszawa), dr hab. Joannę Kozłowską (Po-
znań), prof. dr hab. Ellę Susmanek (Warszawa), prof. Barbarę Ewę 
Werner (Wrocław) prof. dr hab. Piotra Łykowskiego (Wrocław), prof. 
dr hab. Bogdana Makala (Wrocław), prof. Eugeniusza Sąsiadka (Wro-
cław) i prof. dr hab. Włodzimierza Zalewskiego (Warszawa, Łódź). 
Podczas Konferencji odbyły się 3 koncerty w wykonaniu uczestników 
i pianistów Kursu Wokalnego, słuchaczy Kursu Pedagogiki Wokalnej 
oraz zaproszonych artystów. 

Obrady Konferencji odbywały się w sali konferencyjnej domu wy-
poczynkowego FWP Polonez oraz w Dworku Chopina. Uczestnicy Konfe-
rencji zakwaterowani byli w Domach Wypoczynkowych FWP: Rondo 
i Polonez, w Sanatorium Chemik, w Hotelu Belweder oraz w Hoteliku 
Sudety.

* * * * * * *

XX Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokalistyki odbyła 
się w Dusznikach-Zdroju w dniach od 13 do 15 lutego 2014 roku w ra-
mach LVII Kursu Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju. Organi-
zatorem Konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 
z siedzibą we Wrocławiu we współpracy z Katedrą Wokalistyki Aka-
demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Konferencja 
pokryła się również czasowo z XXXII Zimowym Kursem Wokalnym, 
co umożliwiło uczestnikom Konferencji obserwowanie seminariów in-
terpretacyjnych i mistrzowskich kursu wykonawczego. Kierownikiem 
XX Konferencji była prof. Barbara Ewa Werner, profesor zwyczajny 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a sekreta-
rzem dr hab. Monika Kolasa-Hladikova.
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W XX Konferencji Naukowej wzięło udział 38 uczestników aktyw-
nych i około 60 obserwatorów (głównie uczestników XXXII Zimowego 
Kursu Wokalnego). Uczestnikami Konferencji byli przede wszystkim 
nauczyciele akademiccy uczelni muzycznych i pedagogicznych oraz 
nauczyciele śpiewu solowego ze szkół muzycznych II stopnia z całego 
kraju.

Na Konferencji wystąpili następujący autorzy: 
– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI (Wrocław) – Retoryka wokalna w kon-

tekście ogólnej teorii systemów;
– dr JOLANTA SOŁOWIEJ (Olsztyn) – Zmiany w szkolnictwie arty-

stycznym I i II st. – nowości w szkoleniu wokalistów;
– dr MAŁGORZATA WIELAND (Szczecin) – Znaczenie programu 

nauczania ze śpiewu solowego w kształceniu muzyka-wokalisty;
– dr IZABELA STARZEC-KOSOWSKA (Wrocław) – Prezentacja 

audio-video: Wielkie głosy na małym ekranie;
– mgr LILIANA JĘDRZEJCZAK (Wrocław) – Podobieństwa i różni-

ce w kształceniu wokalnym solistów i chórzystów;
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Samodzielność i za-

radność absolwenta wokalistyki;
– lek. med. MARIA ŁYSZCZAK (Wrocław) – Zaburzenia głosu w cho-

robach somatycznych;
– dr IWONA POLAK (Wrocław) – Kompania Teatru Muzykalnego 

Lecha Terpiłowskiego; 
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Początki pedagogiki 

wokalnej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.
Uczestnicy Konferencji obserwowali seminaria interpretacyjne i kon-

certy odbywającego się równolegle XXXII Zimowego Kursu Wokalne-
go. Zajęcia kursu wykonawczego prowadzone były przez: przez prof. 
Izabelę Kłosińską (Warszawa), prof. dr hab. Agatę Młynarską-Klonow-
ską (Wrocław), prof. dr hab. Piotra Łykowskiego (Wrocław), prof. dr 
hab. Bogdana Makala (Wrocław), prof. dr hab. Ellę Susmanek (Warsza-
wa), prof. Eugeniusza Sąsiadka (Wrocław), prof. Barbarę Ewę Werner 
(Wrocław) oraz prof. dr hab. Włodzimierza Zalewskiego (Łódź, War-
szawa). Obrady Konferencji odbywały się w sali konferencyjnej domu 
wypoczynkowego DW Poznaniak. Uczestnicy Konferencji zakwa-
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terowani byli w Domach Wypoczynkowych FWP: Rondo i Polonez,  
w Hotelu Belweder oraz DW Poznaniak.

* * * * * * *

XXI Konferencja Naukowa Wybrane Problemy Wokalistyki od-
była się w dniach od 6 do 8 lutego 2015 roku w ramach LIX Kursu 
Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju. Organizatorem Konferen-
cji było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we współpracy  
z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu oraz z Centrum Edukacji Artystycznej. Konferencja od-
bywała się równocześnie z XXXIII Zimowym Kursem Wokalnym, co 
umożliwiło uczestnikom Konferencji obserwowanie seminariów inter-
pretacyjnych i mistrzowskich kursu wykonawczego. 

Kierownikiem XXI Konferencji była prof. Barbara Ewa Werner, 
profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we  
Wrocławiu, a sekretarzem dr hab. Monika Kolasa-Hladikova. W Konfe-
rencji wzięło udział 33 uczestników aktywnych i około 60 obserwatorów 
(uczestników i wykładowców XXXIII Zimowego Kursu Wokalnego). 
Uczestnikami Konferencji byli przede wszystkim nauczyciele akade-
miccy uczelni muzycznych i pedagogicznych oraz nauczyciele śpiewu 
solowego ze szkół muzycznych II stopnia z całego kraju.

W obradach Konferencji z głównymi referatami wystąpili autorzy:
– mgr BARBARA BONARSKA (Wrocław) – Z historii twórczości 

wokalnej;
– dr hab. MARIA CZECHOWSKA-KRÓLICKA (Wrocław) – O pra-

cy nad doskonaleniem techniki oddychania w śpiewie; 
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Wymowa w procesie 

kształcenia wokalistów;
– prof. dr hab. GRAŻYNA FLICIŃSKA-PANFIL (Poznań) – Z histo-

rii sztuki wokalnej;
– prof. dr hab. LUBA KIJANOWSKA (Lwów) – Z historii sztuki wo-

kalnej;
– dr hab. OLGA KSENICZ (Wrocław) – O ariach koncertowych  

W.A. Mozarta;
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– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław) – Pokaz zajęć tech-
nicznych i interpretacyjnych ze śpiewu solowego;

– prof. dr hab. BOGDAN MAKAL (Wrocław) – Pokaz zajęć tech-
nicznych i interpretacyjnych ze śpiewu solowego;

– dr IWONA POLAK (Wrocław) – Z historii wokalistyki polskiej;
– dr hab. ANNA RUTKOWSKA-SCHOCK (Wrocław) – Pokaz zajęć 

w zakresie kameralistyki wokalnej;
– dr IZABELA STARZEC-KOSOWSKA (Wrocław) – Z wydarzeń 

wykonawstwa wokalnego;
– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI (Wrocław) – Estetyka w wokalistyce. 

Uczestnicy Konferencji obserwowali ponadto seminaria interpre-
tacyjne i koncerty odbywającego się równolegle XXXIII Zimowego 
Kursu Wokalnego. Zajęcia Kursu wykonawczego prowadzone były 
przez: dr hab. Jolantę Janucik (Warszawa), prof. Izabelę Kłosińską 
(Warszawa), prof. dr hab. Piotra Łykowskiego (Wrocław), prof. dr hab. 
Bogdana Makala (Wrocław), prof. Rudolfa Piernay’a (Londyn), prof. 
Eugeniusza Sąsiadka (Wrocław), dr Martę Schmidt (Karlsruhe), mgr 
Roberto Skolmowskiego (Poznań), prof. Barbarę Ewę Werner (Wro-
cław) oraz prof. dr hab. Włodzimierza Zalewskiego (Łódź, Warszawa). 
Obrady Konferencji odbywały się w sali konferencyjnej domu wypo-
czynkowego DW Poznaniak. Uczestnicy Konferencji zakwaterowani 
byli w Domach Wypoczynkowych FWP: Rondo i Polonez oraz w DW 
Poznaniak.

* * * * * * *

XXII Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokalistyki od-
była się w dniach od 11 do 13 lutego 2016 roku w ramach LXI Kursu 
Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju. Organizatorem Konferen-
cji było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we współpracy  
z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu oraz z Centrum Edukacji Artystycznej. Konferencja była 
realizowana równolegle z XXXIV Zimowym Kursem Wokalnym, co 
umożliwiło uczestnikom Konferencji obserwowanie seminariów inter-
pretacyjnych i mistrzowskich kursu wykonawczego. Kierownikiem na-
ukowym XXII Konferencji była prof. Barbara Ewa Werner, profesor 



zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu, zastępcą kierownika prof. dr hab. Jerzy Knetig, a sekretarzem 
dr hab. Monika Kolasa-Hladikova. W Konferencji wzięło udział 
35 uczestników aktywnych i około 60 obserwatorów (uczestników 
XXXIV Zimowego Kursu Wokalnego). Uczestnikami Konferencji byli 
przede wszystkim nauczyciele akademiccy uczelni muzycznych i pe-
dagogicznych oraz nauczyciele śpiewu solowego ze szkół muzycznych  
II stopnia z całego kraju.

W obradach Konferencji z głównymi referatami wystąpili autorzy:
– mgr DOMINIKA PŁONKA / mgr GRAŻYNA DZWONKOWSKA 

(Gliwice) – „Mix singing” – bel canto współczesnych technik wyko-
nawczych;

– lek. med. MARIA ŁYSZCZAK (lekarz-foniatra, Wrocław) – Naj-
częstsze schorzenia wokalistów i metody zapobiegania im;

– dr AGNIESZKA PIEKAROŚ-PADZIŃSKA (Lublin) – Psychika  
i fizyczność artysty jako uzupełnienie wykonawstwa wokalnego; 

– dr hab. EUGENIA MIROSŁAWA REZLER-ROZLACH (Warsza-
wa) – Opera polska – źródła, tradycje, współczesność; 

– prof. dr hab. PIOTR KUSIEWICZ (Gdańsk) – Wracamy do klasyki, 
jak nie uronić talentu na egzaminach wstępnych; 

– prof. BARBARA EWA WERNER (Wrocław) – Cykl pieśni „Proses 
lyriques” Claude Debussy’ego;

– prof. dr hab.WOJCIECH MACIEJOWSKI (Poznań) – Raul Koczal-
ski i jego liryka wokalna; 

– prof. dr hab. PIOTR KUSIEWICZ (Gdańsk) – Współczesne gwiaz-
dy polskiej wokalistyki operowej; 

– mgr ANDRZEJ SZYPUŁA (Rzeszów) – Aleksander Sas-Bandrow-
ski – wybitny tenor z Podkarpacia;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Historia konferencji 
dusznickich; 

– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Pomost estrada – klasyka.
Obrady Konferencji i dyskusje prowadzili prof. Barbara Ewa Wer-

ner, prof. dr hab. Jerzy Knetig oraz prof. Eugeniusz Sąsiadek. Uczestni-
cy Konferencji obserwowali ponadto seminaria interpretacyjne i koncerty 
odbywającego się równolegle XXXIV Zimowego Kursu Wokalnego. 

- 81 -



Zajęcia Kursu wykonawczego prowadzone były przez: prof. Izabe-
lę Kłosińską (Warszawa), prof. dr hab. Agatę Młynarską-Klonowską 
(Wrocław), prof. dr hab. Piotra Łykowskiego (Wrocław), prof. dr hab. 
Bogdana Makala (Wrocław), prof. Eytana Pessena (Palermo), prof. 
Eugeniusza Sąsiadka (Wrocław), dr Martę Schmidt (Karlsruhe), mgr 
Roberto Skolmowskiego (Poznań), prof. Johna Truitta (USA), prof. 
Barbarę Ewę Werner (Wrocław) oraz prof. dr hab. Włodzimierza Za-
lewskiego (Łódź, Warszawa). Obrady Konferencji odbywały się w sali 
konferencyjnej domu wypoczynkowego Willa Wolność II. Uczestnicy 
Konferencji zakwaterowani byli w Domach Wypoczynkowych Rondo, 
Polonez, Belweder oraz w Willi Wolność II.

* * * * * * *

XXIII Konferencja Naukowa Wybrane Problemy Wokalistyki od-
była się w dniach od 9 do 11 lutego 2017 roku. Organizatorem Konfe-
rencji było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we współpracy 
z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. Konferencja realizowana była równocześnie z XXXV Zi-
mowym Kursem Wokalnym, co umożliwiło uczestnikom Konferencji 
obserwowanie wybranych seminariów interpretacyjnych i mistrzow-
skich kursu wykonawczego. Kierownikiem XXIII Konferencji była 
prof. Barbara Ewa Werner, jej zastępcą prof. dr hab. Jerzy Kne-
tig, a sekretarzem dr hab. Monika Kolasa-Hladikova. Uczestnikami 
Konferencji byli przede wszystkim nauczyciele akademiccy uczelni 
muzycznych i pedagogicznych oraz nauczyciele śpiewu solowego ze 
szkół muzycznych II stopnia z całego kraju.

W ramach Konferencji odbyły się następujące wykłady: 
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI (Wrocław) – Specyfika głosu 

kontratenorowego;
– dr hab. JOLANTA OMILIANOWICZ-QUATTRINI (Warszawa) –

Kunszt wokalny i ekspresja interpretacyjna – porozmawiajmy o bel 
canto;

– prof. dr hab. EWA IŻYKOWSKA-LIPIŃSKA (Warszawa) – O pro-
wadzeniu głosów pośrednich;
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– mgr KAROL FURTAK (Kraków) – Muzyka dawna, rys historyczno- 
-muzykologiczny;

– dr hab. MARIA SEREMET-DZIEWIĘCKA (Kraków) – Krótki za-
rys barokowej teorii afektów;

– dr hab. ANNA ULWAŃSKA (Zielona Góra) – Pełna szkoła śpiewu 
– Aleksander Warłamow;

– dr hab. MONIKA KOLASA-HLADIKOVA (Kielce, Wrocław, Łódź) 
– Tradycyjne i niekonwencjonalne metody rozśpiewania;

– mgr KONRAD SZOTA (Kraków) – Praca z wokalistami niepełno-
sprawnymi;

– lek. MARIA ŁYSZCZAK (Wrocław) – Higiena głosu w praktyce;
– dr ALENA TICHA (Czechy) – Rehabilitacja głosu w praktyce;
– dr hab. JACEK ŚCIBOR (Rzeszów) – Dbajmy o kulturę języka pol-

skiego, nie tylko  śpiewanego;
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) – Wokalistyka a ogólna 

kultura muzyczna społeczeństwa.
Ponadto uczestnicy Konferencji obserwowali seminaria interpreta-

cyjne i mistrzowskie odbywającego się równolegle XXXV Zimowe-
go Kursu Wokalnego. Zajęcia Kursu wykonawczego prowadzone były 
przez: prof. Izabelę Kłosińską (Warszawa), prof. Sabinę Martinaityté 
(Kowno), prof. dr hab. Piotra Łykowskiego (Wrocław), prof. dr hab. 
Bogdana Makala (Wrocław), prof. Eugeniusza Sąsiadka (Wrocław),  
dr Martę Schmidt (Karlsruhe), prof. Barbarę Ewę Werner (Wrocław) 
oraz prof. dr hab. Włodzimierza Zalewskiego (Łódź, Warszawa).

Obrady Konferencji odbywały się w sali konferencyjnej domu 
wypoczynkowego Wolność II. Uczestnicy, wykładowcy oraz autorzy 
Kursu i Konferencji zakwaterowani byli w domach wypoczynkowych 
FWP, w sanatorium Jan Kazimierz, willach Wolność I i Wolność II oraz 
w hotelu Esperanto.

Artykuł zredagowany w oparciu o sprawozdania z poszczególnych 
edycji Konferencji opracowanych przez prof. Barbarę Ewę Werner, 
dr hab. Izabelę Jeżowską oraz dr hab. Monikę Kolasę-Hladikovą

* * * * * * *
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4. Konferencja naukowa Szkolnictwo 
muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej 

wojnie światowej

Konferencja Naukowa Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po 
drugiej wojnie światowej została zainicjowana przez prof. Euge-

niusza Sąsiadka, prezesa honorowego Wrocławskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a także w tym okresie prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Oto cele tego pomysłu: 
– utrwalenie najważniejszych informacji o początkach szkolnictwa 

muzycznego na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej;
– przypomnienie pionierów życia muzycznego, w tym szkolnictwa.

Trudne dla Polski i Dolnego Śląska lata powojenne były niełatwe 
także dla szkolnictwa muzycznego. Wszystkie szkoły (łącznie z Wyższą 
Szkołą Muzyczną, późniejszą Akademią Muzyczną im. Karola Lipiń-
skiego) powstawały jako szkoły prywatne lub szkoły Dolnośląskiego 
Towarzystwa Muzycznego, stopniowo przekształcane w placówki pań-
stwowe. Nauczyciele działający w tym czasie musieli wykazać się du-
żym zaangażowaniem, a także zmysłem organizatorskim, niezbędnym 
dla uzyskania lepszego statusu swych szkół. Działały w tym czasie we 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku tak wybitne osobowości, jak muzy-
kolodzy ks. doc. dr Hieronim Feicht, dr Zbigniew Liebhart, mgr Wik-
tor Spodenkiewicz; wiolonczelista, dyrygent i kompozytor Kazimierz 
Wiłkomirski; śpiewaczki Franciszka Rotter-Platówna i Waleria Jędrze-
jewska; skrzypek i organizator szkolnictwa muzycznego Emil Górski; 
organista i prężny organizator Julian Bidziński; prelegent i również 
energiczny organizator życia muzycznego Kazimierz Halpon; krytyk 
muzyczny, wokalista i pomysłodawca wielu inicjatyw muzycznych 
Wojciech Dzieduszycki. 

Dla realizacji tego zadania, organizatorzy postanowili zorganizować 
cykl trzech konferencji naukowych, zaś materiały pokonferencyjne  
z obrad opublikować w trzech tomach serii wydawniczej Szkolnictwo 
muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej.

* * * * * * *



I Konferencja naukowa pod tytułem Początki szkolnictwa mu-
zycznego w powojennym Wrocławiu (lata 1945–1955), odbyła się w dniach 
6–7 listopada 2010 roku w Klubie Muzyki i Literatury, i została zorgani-
zowana przez Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Muzyków przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 
Śpiewu. Kierownikiem Konferencji był prof. Eugeniusz Sąsiadek, 
z którym współpracowali mgr Kazimierz Kościukiewicz oraz mgr 
Barbara Strzyżewska-Marciniak, zaś autorami wystąpień na obra-
dach byli: mgr Juliusz Adamowski, mgr Hanna Dymek, dr Ewa Kofin, 
mgr Kazimierz Kościukiewicz, prof. Eugeniusz Sąsiadek, mgr Barbara 
Strzyżewska-Marciniak oraz dr Andrzej Wolański. Na treść obrad zło-
żyły się dwie części:
1. Historia (szkolnictwo muzyczne we Wrocławiu w latach 1945–1955 

oraz
2. Wspomnienia (o Ryszardzie Bukowskim i Walerii Jędrzejewskiej).

* * * * * * *

II. Konferencja naukowa na temat Szkolnictwo muzyczne na Dol-
nym Śląsku (lata 1945–1960) odbyła się w dniach 3–4 grudnia 2011 
roku w Klubie Muzyki i Literatury i została zorganizowana przez Wro-
cławski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków przy 
współpracy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Kierowni-
kiem Konferencji był prof. Eugeniusz Sąsiadek, jego zastępcą mgr 
Kazimierz Kościukiewicz, a sekretarzem mgr Barbara Strzyżewska-
-Marciniak. Sprawy organizacyjne należały do zadań mgr Janiny Skła-
dzień i Lidii Zawady z Biura Zarządu Oddziału.

W Konferencji wzięło aktywny udział ponad trzydzieści osób, a ob-
rady zainaugurował k o n c e r t  w wykonaniu studentów Wrocław-
skiej Akademii Muzycznej i uczniów szkół muzycznych Wrocławia, 
zaś otworzyła ją prof. Barbara Ewa Werner, prezes Oddziału. Obra-
dom przewodniczyli: w pierwszym dniu obrad prof. Eugeniusz Sąsia-
dek, a w drugim prof. Barbara Ewa Werner. Dyskusje prowadził prof. 
Eugeniusz Sąsiadek.
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Autorzy referatów: mgr Anna Dymek, dr Ewa Kofin. mgr Kazi-
mierz Kościukiewicz, prof. Eugeniusz Sąsiadek, mgr Janina Składzień, 
mgr Barbara Strzyżewska-Marciniak, mgr Krystyna Swoboda, mgr 
Agnieszka Justyna Szumiło, prof. Barbara Ewa Werner. 

Treścią obrad II Konferencji była kontynuacja tematyki I Konferen-
cji, przy czym – poza szkołami wrocławskimi – wypowiedziami zosta-
ły objęte także trzy najważniejsze szkoły dolnośląskie, mające obecnie 
status szkół drugiego stopnia (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych), oraz 
Szkoła Muzyczna w Świdnicy (która tuż po wojnie miała również sta-
tus szkoły średniej), a ponadto przedłużony został okres opisywanych 
wydarzeń o pięć lat, czyli do roku 1960. 

II Konferencja była sponsorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego.

* * * * * * *

III Konferencja naukowa Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Ślą-
sku po II wojnie światowej (lata 1945–1965) odbyła się w dniach 6–7 
grudnia 2014 roku w Klubie Muzyki i Literatury, a została zorganizo-
wana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współ-
pracy Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Muzyków. Kierownictwo Konferencji sprawował prof. Eugeniusz 
Sąsiadek, zaś sekretarzem była prof. Barbara Ewa Werner. III Kon-
ferencja miała na celu kontynuację programu opracowania historii po-
wstawania pierwszych szkół muzycznych na Dolnym Śląsku w okresie 
powojennym, ustalenie trybu przekształcania prywatnych (lub prowa-
dzonych przez Towarzystwo Muzyczne) szkół muzycznych w szkoły 
państwowe oraz opracowanie not biograficznych wybitnych pedago-
gów szkół muzycznych w latach 1945–1965. 

Konferencję zainaugurowaną koncertem w wykonaniu studentów 
i absolwentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej otworzył Prezes 
PSPŚ prof. Piotr Łykowski. Główne referaty wygłosili:
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– dr ALEKSANDRA PIJAROWSKA – Wrocławska uczelnia muzycz-
na na tle środowiska akademickiego Wrocławia – początek, rozwój, 
przemiany; 

– dr ANDRZEJ WOLAŃSKI – Ksiądz Hieronim Feicht a początki 
szkolnictwa muzycznego w powojennym Wrocławiu;

– mgr KAZIMIERZ KOŚCIUKIEWICZ – Julian Bidziński, organi-
zator szkolnictwa muzycznego; 

– mgr BARBARA STRZYŻEWSKA-MARCINIAK – Państwowa 
Szkoła Muzyczna we Wrocławiu. Uzupełnienie;

– mgr MIŁOSZ KULA – Ksiądz Leon Pęcherek jako twórca Metro-
politalnego Studium Organistowskiego i jego rola w tworzeniu kul-
tury muzycznej powojennego Wrocławia;

– prof. BARBARA EWA WERNER – PSM w Jeleniej Górze. Uzupeł-
nienie;

– mgr AGNIESZKA SZUMIŁO – Zasłużony pedagog Emil Górski;
– prof. CZESŁAW KLONOWSKI – Działalność Józefa Klonowskie-

go w Wałbrzychu;
– mgr LILIANA STOPKA – Historia Szkoły Muzycznej w Kłodzku;
– mgr ALEKSANDRA TARCHAŁA – Zarys historii Państwowej 

Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Bystrzycy 
Kłodzkiej w latach 1945–1960;

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK – Inne szkoły muzyczne Dolnego 
Śląska;

– SYLWETKI PIONIERÓW życia muzycznego Wrocławia – Prezen-
tacja radiowych nagrań archiwalnych przygotowana przez mgr JA-
NINĘ SKŁADZIEŃ.
Sponsorem III Konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.

Artykuł zredagował: prof. Eugeniusz Sąsiadek 

* * * * * * *

- 87 -



5. Konferencja naukowa 
Piętnaście edycji Konkursu Sztuki 

Wokalnej im. Ady Sari 
oraz dwudziestopięciolecie Polskiego 

Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu

(w ramach Festiwalu Sztuki Wokalnej 

im. Ady Sari)

Konferencja naukowa Piętnaście edycji Konkursu Sztuki Wokalnej 
im. Ady Sari oraz dwudziestopięciolecie Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów Śpiewu odbyła się w Nowym Sączu (w Sali im. Romana Si-
chrawy w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ), w dniu 11 kwietnia 
2013 r. (w ramach Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari). Organiza-
torami Konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu  
z siedzibą we Wrocławiu oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. 
Na Konferencję zostali zaproszeni członkowie-założyciele PSPŚ, a tak-
że dziekani wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich oraz kierow-
nicy katedr wokalistyki ze wszystkich polskich uczelni muzycznych. 
Konferencja została zrealizowana z okazji jubileuszu powstania Pol-
skiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, które miało miejsce w No-
wym Sączu w dniu 12 kwietnia 1988 roku, czyli dokładnie przed 25 laty. 
Warto więc przypomnieć, że idea utworzenia Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów Śpiewu zrodziła się na Konkursie Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari w roku 1988. Było to podczas obrad kierowników katedr wo-
kalistyki oraz dziekanów wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich  
w dniu 12 kwietnia 1988 roku. To gremium ówczesnych przedstawicieli 
polskiej wokalistyki z akademii muzycznych zebrało się w Nowym Są-
czu dzięki zaproszeniu przez dyrekcję DNI i KONKURSU. W przed-
dzień 25-lecia tamtego wydarzenia, to jest w dniu 11 kwietnia 2013 
roku, dzięki życzliwości dyrektorów Dni i Konkursu Sztuki Wokalnej 
im. Ady Sari, prof. Heleny Łazarskiej oraz dyr. Antoniego Malczaka, 
ponownie spotkali się w Nowym Sączu członkowie-założyciele PSPŚ 
oraz obecni animatorzy polskiej wokalistyki akademickiej. Cieszyła 



obecność członków-założycieli PSPŚ, niestety po upływie 25 lat tylko 
niektórzy z nich mogli przybyć na Konferencję. Są to: prof. Helena Ła-
zarska, mgr Hanna Rejmer, prof. Barbara Ewa Werner i prof Eugeniusz 
Sąsiadek.

A u t o r a m i  wystąpień na Konferencji byli: 

I część 
25 lat działalności 

Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu:

– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK – Zagajenie. Powstanie PSPŚ;
– prof. BARBARA EWA WERNER – Kurs Pedagogiki Wokalnej. 

Konferencje naukowe;
– prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI – Kurs Interpretacji Muzyki Ora-

toryjnej i Kantatowej. Zimowy Kurs Wokalny;
– prof. dr hab. FELIKS WIDERA – Dni Wokalistyki Operowej;
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA – Konferencje naukowe. Sudecki 

Festiwal Muzyczny; 
– prof. dr hab. JERZY KNETIG – Konferencje Koła PSPŚ w Warszawie;
– dr hab. MARIA CZECHOWSKA-KRÓLICKA – Współpraca z EVTA;
– prof. EUGENIUSZ SĄSIADEK – Działalność wydawnicza PSPŚ.

II część 
Piętnaście edycji Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari:

– prof. HELENA ŁAZARSKA – Założenia estetyczno-programowe 
Konkursu;

– dyr. ANTONI MALCZAK – O problemach organizacyjnych Kon-
kursu;

– LILIANA OLECH – Wybrane informacje o realizacji Konkursu;
– ANNA WOŹNIAKOWSKA – Konkurs z punktu widzenia krytyki 

muzycznej.
Zarówno po I, jak i po II części obrad trwały długie, ożywione dysku-

sje. Uczestnicy Konferencji obserwowali także zmagania uczestników 
odbywającego się równolegle Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

* * * * * * *
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Publikacja 
Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu 

w dwudziestopięcioleciu 1988–2013 (KRONIKA nr 4) 

Przed Konferencją ukazał się czwarty tom Kroniki PSPŚ, zatytu-
łowany: Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu  
w dwudziestopięcioleciu 1988–2013. Redaktorami publikacji byli: 
prof. Eugeniusz Sąsiadek i prof. Barbara Ewa Werner. 

Artykuł zredagował: prof. Eugeniusz Sąsiadek 

* * * * * * *
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6. Konferencja Koła PSPŚ 
w Warszawie

Konferencje Problemy pedagogiki wokalnej – kształcenie piosen-
karzy są działaniem Koła Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 

Śpiewu w Warszawie. Inicjatorem i pomysłodawcą cyklu konferencji  
na temat kształcenia piosenkarzy był prof. dr hab. Jerzy Knetig, prze-
wodniczący Warszawskiego Koła PSPŚ, zaś realizatorami wszystkich 
edycji byli: Krystyna Bentkowska, Jerzy Knetig, Małgorzata Ku-
stosz-Piątosa oraz Agnieszka Lipska. Celem Konferencji założonym 
przez organizatorów jest poprawa jakości nauczania piosenkarzy w Polsce, 
a co za tym idzie – podniesienie rangi tego zawodu. Organizatorami 
Konferencji byli: Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Fr. Chopina w Warszawie oraz Warszawskie Koło Pol-
skiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Szczegółowe informacje 
o konferencjach w latach 2003–2012 są zawarte w kolejnych publika-
cjach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu z lat 2003– 2012 
(WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE, WOKALISTYKA I PE-
DAGOGIKA WOKALNA) oraz w trzech edycjach KRONIKI PSPŚ (nr 
2–4), w niniejszej zatem publikacji informacje o Sympozjum w tym 
okresie ograniczą się do przypomnienia autorów.

prof. dr hab. Jerzy Knetig



I Konferencja z cyklu Problemy pedagogiki wokalnej – kształce-
nie piosenkarzy odbyła się w niedzielę, 23 listopada 2003 roku, w Sali 
Koncertowej Szkoły przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Kierownika-
mi Konferencji byli: dyrektor ZPSM – Krystyna BENTKOWSKA oraz 
wiceprezes PSPŚ – prof. Jerzy KNETIG. Tematem obrad był problem 
emisji głosu piosenkarzy. Na Konferencji wystąpili: Andrzej Nanow-
ski, Ewa Kossak i Anna Serafińska.

a) Lata 2003–2012 (skrót)

Poniżej wykaz autorów Konferencji i Warsztatów w latach 2003–
2012: Jolanta Banak, Hanna Banaszak, Andrzej Borzym, Agniesz-

ka Chełmońska, Hanna Chojnacka, Michael Dixon (Niemcy), Urszula 
Dudziak, Roman Dziewoński, Magdalena Dziobak, Andrzej Ferenc, 
Robert Gajewski, Sebastian Gonciarz, Małgorzata Herda, Wojciech 
Kępczyński, Julita Kosińska, Ewa Kossak, Zdzisław Jakub Lichański, 
Tomasz Lisowicz, Ewa Łepkowska, Krzysztof Maszota, Andrzej Maty-
siak, Krystyna Mazur, Mirosław Michalak, Andrzej Nanowski, Janusz 
Niziołek (Niemcy), Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga, Ewa Paczoska, 
Agnieszka Parzuchowska, Katarzyna Prusik, Andrzej Schmidt, Anna 
Serafińska, Andrzej Strzelecki, Adam Sztaba, Bogumiła Toczyska, Elż-
bieta Tolak, Janusz Tylman, Mieczysława Walczak-Deleżyńska, Marek 
Witkowski, Wojciech Zieliński.

b) Lata 2013–2017

Warsztaty dla nauczycieli wokalistyki klasycznej, estradowej 
i jazzowej odbyły się w dniach 29 – 30 listopada 2013 roku  

w ZPSM w Warszawie. Prowadzenie: 
– dr EWELINA SIELSKA-BADUREK (Warszawa), specjalistka  

w zakresie foniatrii i audiologii.

* * * * * * *
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I Konferencja Naukowa Problemy pedagogiki wokalnej – kształ-
cenie piosenkarzy, Emisja głosu – klasyczna, jazzowa, piosenkarska. 
Podobieństwa i różnice odbyła się w dniu 11 maja 2014 roku. Autorami 
wystąpień byli:
– prof. dr ANDRZEJ NANOWSKI (Gdańsk) – Emisja piosenkarska 

a emisja klasyczna w świetle współczesnych nurtów pedagogiki wo-
kalnej; 

– dr hab. ANNA SERAFIŃSKA (Warszawa) – Praca nad głosem ak-
tora i wokalisty – przenikanie technik jako metoda poszerzania za-
kresu wokalnych i interpretacyjnych możliwości wykonawczych; 

– dr ANNA GADT (Katowice) – Droga do siebie – technika i emisja 
głosu a interpretacja i wykonawstwo muzyki rozrywkowej; 

– mgr WOJCIECH MAJEWSKI (Warszawa) – Warsztaty z udziałem 
uczniów ZPSM. 

* * * * * * *

II Konferencja Naukowa Problemy pedagogiki wokalnej – 
kształcenie piosenkarzy. Kształcenie wokalistów w zakresie wymowy 
odbyła się w dniu 16 listopada 2014 roku w ZPSM w Warszawie. Au-
torami wypowiedzi byli:
– dr hab. IZABELA JEŻOWSKA (Wrocław) – Znaczenie świadomo-

ści wymowy w procesie kształcenia wokalistów;
– dr JAGODA BLOCH (Warszawa) – Samogłoski jako podstawo-

wy element ruchliwości głosu oraz dynamika spółgłosek w mowie  
i śpiewie;

– mgr EWA KOZICKA (Warszawa) – Prezentacja w wykonaniu 
uczniów Wydziału Wokalno-Estradowego; 

– dr EWELINA SIELSKA-BADUREK (Warszawa) – Fizjologia na-
rządu głosu i higiena głosu; 

– mgr KATARZYNA SZCZEPAŃSKA, logopeda (Warszawa) – Błę-
dy mowy i wady wymowy.

* * * * * * *
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Warsztaty dla nauczycieli wokalistyki klasycznej, estradowej  
i jazzowej Kabaret starszych Panów ciągle młody odbyły się w dniu 
21 lutego 2015 roku w ZPSM w Warszawie. Prowadzenie: 
– BARBARA KRAFFTÓWNA, aktorka charyzmatycznego kabare-

tu – Opowieści i pytania o Kabarecie Starszych Panów. Praktycz-
ne warsztaty interpretacji piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego prowadzone przez Barbarę Krafftównę z udziałem 
uczniów Wydziału Wokalno-estradowego. Przy fortepianie Woj-
ciech Zieliński i Bogdan Hołownia.

* * * * * * *

III Konferencja Naukowa Problemy pedagogiki wokalnej – 
kształcenie piosenkarzy Style wykonawcze w wokalistyce jazzowej 
odbyła się w dniu 19 kwietnia 2015 roku w ZPSM w Warszawie. Auto-
rami wypowiedzi byli:
– dr hab. INGA LEWANDOWSKA (Nysa) – Mój głos, moje emocje, 

moje relacje – jazzowe interpretacje pieśni Fryderyka Chopina; 
– dr ANNA GADT (Katowice) – Rytm. Improwizacja. Spontanicz-

ność. Specyfika wykonawcza w formach mainstreamowych i współ-
czesnych; 

– Prezentacje i warsztat z udziałem uczniów wokalistyki jazzowej.

* * * * * * *

IV Konferencja Naukowa Problemy pedagogiki wokalnej – 
kształcenie piosenkarzy Style wykonawcze w wokalistyce estradowej 
odbyła się w dniu 25 października 2015 roku w ZPSM w Warszawie. 
Autorami wystąpień byli:
– prof. dr hab. JACEK NIEDZIELA-MEIRA (Wrocław) – Historia 

wokalistyki jazzowej; 
– EWA URYGA (Warszawa) – Dotyk duszy. Koncert i warsztat so-

ulowy z udziałem uczniów ZPSM im F. Chopina. Przy fortepianie 
Marian Siejka;
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– MAREK GASZYŃSKI – Wpływ doktryn politycznych XX wieku na 
rozwój muzyki jazzowej w Polsce i na świecie. 

* * * * * * *

V Konferencja Naukowa Problemy pedagogiki wokalnej – 
kształcenie piosenkarzy. Musical odbyła się w dniu 20 listopada 2016 
roku w ZPSM w Warszawie. Autorami wystąpień byli:
– dr JACEK MIKOŁAJCZYK (Katowice) – The Last 15 Years – mu-

sical w XXI wieku;
– mgr MIŁOSZ GAŁAJ (Gdańsk) – Przeobrażenia stylistyczno-este-

tyczne w teatrze musicalowym i ich związek z wokalistyką. 

* * * * * * *

VI Konferencja Naukowa Problemy pedagogiki wokalnej – 
kształcenie piosenkarzy. Musical. Aktorstwo i taniec odbyła się w dniu  
2 kwietnia 2017 roku w ZPSM w Warszawie. Autorami wystąpień byli: 
– TOMASZ STECIUK – Aktor w musicalu; 
– mgr AGNIESZKA BRAŃSKA – Różnorodność technik i stylów ta-

necznych wykorzystywanych w spektaklach musicalowych; 
– WARSZTATY aktorsko-ruchowo-taneczne z udziałem uczniów 

Wydziału Wokalno-estradowego prowadzone przez wykładowców 
konferencji. Przy fortepianie: Krzysztof Jaszczak. 

Artykuł zredagował: prof. dr hab. Jerzy Knetig

* * * * * * *
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III. Wydawnictwa

1. AKCJA WYDAWNICZA w latach 2013-2017

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu starał się –  
dzięki różnorodnym publikacjom – od początku swego istnienia 

opisywać istotne dla wokalistyki tematy i dokumentować ważniejsze 
działania. Ta Akcja wydawnicza PSPŚ obejmuje publikacje naukowe  
i kronikarskie, Zeszyty Nutowe oraz Biuletyny Informacyjne.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przystąpiło do wy-
dawania książkowych publikacji naukowych w 1991 roku (Biuletyny 
od roku 1988). Duża część wydawnictw była realizowana wspólnie  
z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. W opublikowanej w roku 2013 – z okazji 25-lecia działal-
ności PSPŚ – Kronice nr 4 w informacji o Akcji Wydawniczej pojawiło 
się następujące zestawienie:

Podsumowanie działalności wydawniczej w 25-leciu:

1. Publikacje naukowe wspólne z Akademią:  27
2. Samodzielne publikacje naukowe i kronikarskie:  9
3. Zeszyty nutowe wspólne z Akademią:    3
4. Samodzielne publikacje nutowe:     5
5. Biuletyny Informacyjne PSPŚ:     97
      r a z e m  141, w tym książek 44

W latach 2013–2017 ukazało się 14 publikacji, w tym 9 książko-
wych i 5 Biuletynów Informacyjnych PSPŚ. Łącznie zatem c a ł k o -
w i t a  Akcja wydawnicza PSPŚ od roku 1988 do roku 2017 to 155 
publikacji, w tym 53 książkowych.

Szczegółowe informacje o wydawnictwach znajdują się w czterech 
edycjach KRONIKI, zwłaszcza w numerze czwartym, który zawiera 
podsumowanie działalności wydawniczej Stowarzyszenia w całym 
dwudziestopięcioleciu. Pracami redakcyjnymi publikacji naukowych 



i kronikarskich kierował prof. Eugeniusz Sąsiadek, Zeszyty nutowe 
redagowała głównie prof. Barbara Ewa Werner, zaś większość Biu-
letynów Informacyjnych PSPŚ opracowała dr hab. Izabela Jeżowska.

* * * * * * *
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2. Publikacje w latach 2013–2017

1. Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie 
światowej (lata 1945–1960), tom I, rok 2013 (6 arkuszy wydaw-
niczych, 130 stron). Publikacja została wydana przez Polskie Sto-
warzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współpracy Wrocławskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a sponsoro-
wana przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Redaktorem publikacji był prof. Eugeniusz 
Sąsiadek, zaś autorami artykułów byli: mgr Hanna Dymek, dr Ewa 
Kofin, mgr Kazimierz Kościukiewicz, prof. Eugeniusz Sąsiadek, 
mgr Barbara Strzyżewska-Marciniak, mgr Krystyna Swoboda, mgr 
Agnieszka Justyna Szumiło, prof. Barbara Ewa Werner.

 Publikacja SZKOLNICTWO MUZYCZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, tom I (lata 1945–1960) obejmuje w 
pierwszej części uzupełnienie historii wrocławskich szkół muzycz-
nych jako kontynuację tematyki omówionej w wydanej w roku 2010 
książce Początki szkolnictwa muzycznego w powojennym Wrocła-
wiu (lata 1945–1955), zaś kolejne artykuły przynoszą informacje  
o dziejach trzech najważniejszych szkołach dolnośląskich, mają-
cych obecnie status szkół drugiego stopnia (Jelenia Góra, Legni-
ca, Wałbrzych) oraz o Szkole Muzycznej w Świdnicy, która tuż po 
wojnie miała również status szkoły średniej. Ponadto przedłużony 
został okres opisywanych wydarzeń o pięć lat, czyli do roku 1960. 
Publikacja była dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

* * * * * * *

2. Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu w dwu-
dziestopięcioleciu 1988–2013. KRONIKA nr 4, rok 2013 (objętość 
9 arkuszy, 198 stron). Publikacja została wydana przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, a redagowali ją prof. Euge-
niusz Sąsiadek i prof. Barbara Ewa Werner. Publikacja obej-
muje: KURSY (Kurs Pedagogiki Wokalnej, Kurs Interpretacji 



Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, Zimowy Kurs Wokalny, Dni 
Wokalistyki Operowej z kursem wokalnym w Krynicy-Zdroju, 
Sudecki Festiwal Muzyczny z warsztatami wokalnymi w Karpa-
czu i w Szczawnie-Zdroju; KONFERENCJE NAUKOWE (Sesja 
Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wy-
konawczej, Sympozjum naukowe Problemy pedagogiki wokalnej, 
Konferencja naukowa Wybrane problemy wokalistyki, Sympozjum 
naukowo-artystyczne Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wie-
ku, Sesja naukowa Polska liryka wokalna, Konferencja Koła PSPŚ 
w Warszawie); KONKURSY WOKALNE (Ogólnopolski Konkurs 
Wokalny w Dusznikach-Zdroju, Konkurs Wokalny im. Haliny Hal-
skiej, Przesłuchania eliminacyjne do Konkursu w Weronie, Wło-
chy); WYDAWNICTWA; WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ oraz 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE.

* * * * * * *

3. Wokalistyka w Polsce i na świecie. tom IX, rok 2013 (13 arku-
szy, 272 strony). Publikacja została wydana przez Polskie Stowa-
rzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, a zredagowana przez ZESPÓŁ pod prze-
wodnictwem prof. Eugeniusza Sąsiadka. Prace ujęte są w 3 czę-
ściach: a) Historia muzyki wokalnej (autorzy: dr Andrzej Wolański, 
mgr Krzysztof Stefański, dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, 
prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr hab. Olga Ksenicz, mgr Agata Wi-
śniewska, mgr Agnieszka Zwierzycka, mgr Magdalena Stochniol); 
b) Pedagogika wokalna (autorzy: dr hab. Joanna Kozłowska, prof. 
dr Dmitrii Grinikh, prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr Iwona Polak, 
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska, prof. dr hab. Piotr Łykowski);  
c) Wspomnienia (autorzy: prof. dr hab. Ewa Iżykowska, dr Woj-
ciech Jankowski, prof. Eugeniusz Sąsiadek). Publikację kończy Do-
datek z informacjami o kursach i innych działaniach Stowarzyszenia  
w okresie od września 2012 roku do lipca 2013 roku.

* * * * * * *
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4. ZESZYT NUTOWY nr 9 – Polska liryka wokalna. WITOLD 
FRIEMANN – PIEŚNI NA GŁOS I FORTEPIAN, rok 2013 (5,5 
arkuszy wydawniczych formatu A4, 57 stron). Publikacja wydana 
przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię 
Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a zredagowana 
przez prof. dr hab. Feliksa Widerę i prof. Barbarę Ewę Werner. 
Zeszyt zawiera notę biograficzną i 12 pieśni Witolda Friemanna.

* * * * * * *

5. Wokalistyka w Polsce i na świecie, tom X, rok 2014 (12 arku-
szy, 250 stron). Publikacja została wydana przez Polskie Stowarzy-
szenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, a zredagowana przez ZESPÓŁ pod 
przewodnictwem prof. Eugeniusza Sąsiadka. Tom X serii zawie-
ra trzy części: a) Historia muzyki wokalnej (autorzy: prof. dr hab. 
Walentyna Węgrzyn-Klisowska, dr Maciej Gallas, prof. Eugeniusz 
Sąsiadek, dr hab. Monika Kolasa-Hladikova, prof. dr hab. Ryszard 
Daniel Golianek); b) Pedagogika wokalna (autorzy: dr hab. Iza-
bela Jeżowska, mgr Liliana Jędrzejczak, mgr Jolanta Sołowiej);  
c) Wspomnienia (autorzy: mgr Lidia Husar, dr Iwona Polak, prof. 
Eugeniusz Sąsiadek, dr Izabela Starzec-Kosowska). Publikację 
kończy Dodatek z informacjami o kursach i konferencjach Stowa-
rzyszenia w okresie od września 2013 roku do lipca 2014 roku. 

* * * * * * *

6. Wokalistyka i pedagogika wokalna, tom VII, rok 2015 (11,5 ar-
kuszy, 240 stron). Publikacja została wydana przez Polskie Stowa-
rzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, a zredagowana przez ZESPÓŁ pod 
przewodnictwem prof. Eugeniusza Sąsiadka. Tom VII serii zawie-
ra trzy części: a) Historia muzyki wokalnej (autorzy: dr Andrzej Wo-
lański, prof. Barbara Ewa Werner, dr hab. Monika Kolasa-Hladikova, 
dr hab. Olga Ksenicz, mgr Barbara Bonarska); b) Pedagogika wo-
kalna (autorzy: prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr Rafał Majzner, prof. dr 
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hab. Luba Kijanowska-Kamińska, mgr Iwanna Komarewicz, dr hab. 
Izabela Jeżowska, dr Wojciech Jankowski, prof. dr hab. Walentyna 
Węgrzyn-Klisowska); c) Wspomnienia (autorzy: mgr Andrzej Szy-
puła, dr Iwona Polak, prof. Eugeniusz Sąsiadek). Publikację kończy 
Dodatek z informacjami o kursach i konferencjach Stowarzyszenia 
w okresie od września 2014 roku do lipca 2015 roku.

* * * * * * *

7. Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie 
światowej (lata 1945 – 1965), tom II, rok 2015 (5,5 arkuszy wy-
dawniczych, 114 stron). Publikacja została wydana przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu przy współpracy Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Wrocław-
skiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,  
a sponsorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Gminę Wrocław. Redaktorem publikacji był prof. Eugeniusz 
Sąsiadek, zaś autorami artykułów byli: mgr Hanna Dymek, prof. 
Czesław Klonowski, mgr Kazimierz Kościukiewicz, mgr Miłosz 
Kula, prof. dr hab. Piotr Łykowski, dr Aleksandra Pijarowska, prof. 
Eugeniusz Sąsiadek, mgr Liliana Stopka, mgr Barbara Strzyżewska- 
-Marciniak, mgr Aleksandra Tarchała, prof. Barbara Ewa Werner,  
dr Andrzej Wolański. 

 Drugi tom publikacji SZKOLNICTWO MUZYCZNE NA DOLNYM 
ŚLĄSKU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (lata 1945–1965) w czę-
ści pierwszej pod tytułem Historia obejmuje kolejne uzupełnienia 
historii wrocławskiej wyższej uczelni muzycznej i dolnośląskich 
średnich szkół muzycznych, a ponadto informacje o powstawaniu 
i rozwoju szkół muzycznych I stopnia na Dolnym Śląsku. Druga 
część – Biografie, Wspomnienia – zawiera dalsze relacje o pionie-
rach szkolnictwa muzycznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku 
(Julian Bidziński, Wiktor Spodenkiewicz, Emil Górski, Józef Klo-
nowski, Leon Pęcherek, Jan Filip).

* * * * * * *
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8. Wokalistyka i pedagogika wokalna, tom VIII, rok 2016 (10 ar-
kuszy wydawniczych, 210 stron). Publikacja została wydana przez 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię Mu-
zyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a zredagowana przez 
ZESPÓŁ pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sąsiadka. Tom 
VIII serii zawiera trzy części: a) Historia muzyki wokalnej (autorzy: 
prof. dr hab. Walentyna Węgrzyn-Klisowska, prof. dr hab. Monika 
Fedyk-Klimaszewska, mgr Joanna Klisowska, prof. Barbara Ewa 
Werner); b) Pedagogika wokalna (autorzy: prof. dr Dmitrii Grinikh, 
dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska, mgr Grażyna Dzwonkowska, 
mgr Domika Płonka); c) Wspomnienia (autorzy: dr Andrzej Wolań-
ski, mgr Andrzej Szypuła, prof. Eugeniusz Sąsiadek). Publikację 
kończy Dodatek z informacjami o kursach i konferencjach Stowa-
rzyszenia w okresie od września 2015 roku do lipca 2016 roku.

* * * * * * *

9. Wokalistyka i pedagogika wokalna, tom IX, rok 2017 (13 arkuszy 
wydawniczych, 280 stron). Publikacja została wydana przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz Akademię Muzyczną im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a zredagowana przez prof. Eu-
geniusza Sąsiadka przy współpracy prof. Barbary Ewy Werner 
oraz dr hab. Izabeli Jeżowskiej. Tom IX serii zawiera cztery części: 
a) Historia muzyki wokalnej (autorzy: prof. dr hab. Walentyna Wę-
grzyn-Klisowska, dr hab. Maria Seremet- Dziewięcka, prof. dr hab. 
Monika Fedyk-Klimaszewska, prof. dr hab. Jan Ballarin, dr Marta 
Schmidt); b) Pedagogika wokalna (autorzy: dr hab. Kacper Mikla-
szewski, dr hab. Monika Kolasa-Hladikova, mgr Konrad Szota, dr hab. 
Maciej Gallas, prof. dr hab. Ewa Iżykowska); c) Wokalistyka a ogólna 
kultura muzyczna społeczeństwa (autorzy: prof. Eugeniusz Sąsiadek, 
dr hab. Jacek Ścibor); d) Wspomnienia (autorzy: dr hab. Olga Kse-
nicz, mgr Adam Czopek, prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska). 
Publikację kończy Dodatek z informacjami o kursach i konferencjach 
Stowarzyszenia w okresie od września 2016 roku do lipca 2017 roku.

* * * * * * *
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3. Biuletyny Informacyjne PSPŚ

W grudniu 1988 roku ukazał się pierwszy numer Biuletynu Infor-
macyjnego PSPŚ. Zawierał informacje o początkach Stowarzy-

szenia, jego rejestracji, Zarządzie Tymczasowym i siedzibie, ponadto 
przedstawiał plan działalności PSPŚ oraz Statut Stowarzyszenia. Pierw-
sze Biuletyny redagowane były przez prof. Eugeniusza Sąsiadka oraz 
prof. Barbarę Ewę Werner. Począwszy od 33 numeru, do numeru 99 
Biuletyny redagowała dr hab. Izabela Jeżowska, która bardzo uroz-
maiciła szatę graficzną oraz wzbogaciła kwartalnik PSPŚ o zdjęcia. 
W latach 2009–2012 współredaktorem Biuletynów był prof. dr hab. 
Wojciech Maciejowski. W kadencji 2013–2017 trzy kolejne edycje 
Biuletynu opracowała dr hab. Monika Kolasa-Hladikowa. W roku 
2014 Zarząd Stowarzyszenia zawiesił wydawanie Biuletynu, zakłada-
jąc, że ich zadanie przejmie niniejsza Kronika.

* * * * * * *



IV. Współpraca 
z zagranicą

Wstęp

Zadanie współpracy z zagranicą pojawiło się od początku istnienia 
PSPŚ, a zdecydowanie nasiliło się z chwilą przyjęcia Stowarzy-

szenia do Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (Eurepe-
an Voice Teachers Association, w skrócie EVTA) z dwoma okresami 
szczególnej intensywności. Pierwszy z nich to lata 2004–2009, kiedy 
to w Zarządzie EVTA zasiadała przedstawicielka PSPŚ, dr hab. Maria 
Czechowska-Królicka. Dzięki jej aktywności odbyły się w Polsce dwie 
imprezy międzynarodowe: posiedzenie Zarządu EVTA we Wrocławiu 
(rok 2005) oraz Tydzień Pedagogiki Wokalnej w Kudowie-Zdroju (rok 
2007). Szczegółowe informacje o tych dwóch zadaniach zostały poda-
ne w Kronice nr 3 oraz w Kronice nr 4. Dodać warto, że w tym czasie 
– poza udziałem członków PSPŚ w powyższych działaniach w Pol-
sce – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego lub Instytutu Adama Mickiewicza w innych zadaniach EVTA  
w Austrii, Szwecji, Niemczech, Francji, Włoszech i Łotwie brali rów-
nież członkowie PSPŚ: poza Marią Czechowską-Królicką byli to: Ry-
szard Karczykowski, Bogdan Makal, Jadwiga Rappe oraz Eugeniusz 
Sąsiadek.

Drugi okres szczególnie dużej aktywności międzynarodowej PSPŚ 
to lata 2011–2012 kiedy Stowarzyszenie zdobyło dotację Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach programu Leonardo da Vin-
ci – Uczenie się przez całe życie, pod hasłem Zastosowanie zasobów 
cyfrowych w pedagogice wokalnej. Dzięki tej dotacji na Sesję w Ham-
burgu, Tydzień Pedagogiki Wokalnej w Lublanie, Konferencję w Aix-
-en-Provance i Marsylii, Warsztaty wokalne we Wiedniu, Eurovox  
w Monachium i na Sesję w Helsinkach PSPŚ mogło wydelegować 
kilkunastu członków. Byli to: Ziemowit Wojtczak, Izabela Jeżowska, 
Anna Jeremus-Lewandowska, Piotr Łykowski, Marlena Borowska, 



Agnieszka Justyna Szumiło, Małgorzata Wieland, Ida Zagórska, Maria 
Czechowska-Królicka, Wojciech Maciejowski, Beata Pazio, Barbara 
Ewa Werner. 

W kadencji 2013–2017 bardzo dużą aktywność międzynarodową 
przejawiała dr hab. Izabela Jeżowska, często zapraszana przez orga-
nizatorów do prowadzenia wykładów oraz pokazów praktycznych. Oto 
zestawienie Jej wystąpień międzynarodowych w latach 2013–2017:
– PEVOC 2013 – 10th Pan European Voice Conference, Praga (Cze-

chy) 21–24 sierpnia 2013;
– 11th SALZBURG VOICE SYMPOSIUM FREEING THE SOUND-

ING BODY”, Salzburg (Austria), 22–24 sierpnia 2014;
– Konferencja EUROVOX 2015 w Rydze (Łotwa) 18–20 czerwca 

2015, relacja poniżej;
– PEVOC 2015 – 11th Pan European Voice Conference, Florencja 

(Włochy), 31 sierpnia – 2 września 2015, relacja poniżej;
– XXIV Pacific Voice Conference EU/Poland Edition 2016 – Warsza-

wa i Lublin, 5–8 października 2016;
– Konferencja CoMeT 2016 (Artist’s Voice Conference), Mediolan 

(Włochy), 17–19 listopada 2016;
– Kongres ICVT 2017 The Future of Singing, Sztokholm (Szwecja), 

2–6 sierpnia 2017, relacja poniżej.
Również dr hab. Monika Kolasa-Hladikova wzbogaciła PSPŚ  

o ciekawe kontakty z zagranicą, jako uczestniczka i wykładowca poniż-
szych kongresów i konferencji:
– Konferencja Naukowa COST 2015 w Kopenhadze , relacja poniżej;
– Konferencja EVTA w Celje (Słowenia), relacja poniżej;
– XXIII oraz XXIV Annual Pacific Voice Conference;
– VI World Voice Consortium Congress z dwoma jej wystąpieniami 

na tematy: Warming-up methods in vocal training from bel canto 
(by Koci and Elssner’s exercises) to LaxVox oraz Oriental health 
styles (Tai Chi and Qigong) in vocal training support;

– XXIV Pacific Voice Conference EU/Poland Edition 2016 – Warsza-
wa i Lublin, 5–8 października 2016;

– Kongres ICVT 2017 The Future of Singing, Sztokholm (Szwecja), 
2–6 sierpnia 2017, relacja poniżej.
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Ponadto, także prof. Akademii Muzycznej we Wrocławiu dr hab. 
Maria Czechowska-Królicka kontynuowała swą interesującą i owoc-
ną współpracę z EVTA (sprawozdanie poniżej). 

Eugeniusz Sąsiadek

* * * * * * *

Maria Czechowska-Królicka

Sprawozdanie z działalności w latach 2013-2017

Jako przedstawiciel Zarządu PSPŚ i koordynator współpracy z zagra-
nicą miałam okazję i przyjemność wielokrotnego uczestnictwa przez 

dwanaście lat w konferencjach, kongresach, sympozjach czy obradach 
Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (EVTA). 
W latach 2004–2009 pełniłam funkcję członka Zarządu EVTA, godnie 
i aktywnie reprezentując PSPŚ w Sztokholmie, Wiedniu, Paryżu, Rzy-
mie, Halle, Monachium, Kopenhadze, Rydze oraz Celje.

Reprezentowanie Polskiej Organizacji Pedagogów Śpiewu w moim 
przypadku polegało na czynnym uczestnictwie w ciekawych projektach, 
relacjonowaniu przebiegu naszych działań w Polsce, utrzymywaniu,  
w miarę możliwości finansowych, stałych kontaktów. W dofinansowa-
niu początkowo pomocna był EVTA, gdyż jako członek miałam prawo 
do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, wielokrotnie też wspierał 
nas finansowo Instytut im Adama Mickiewicza a ostatnio skorzysta-
łam ze środków PSPŚ oraz Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we 
Wrocławiu.

Maria Czechowska-Królicka
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Wszystkie konferencje, EUROVOX, sympozja i kongresy miały 
swój bardzo bogaty program z wykładami, warsztatami, koncertami, 
konkursami i projekcjami multimedialnymi. Młodzi śpiewacy mieli 
okazje pracować ze znakomitościami wokalistyki światowej w osobach 
m.in.: Christy Ludwig, Margaret Honig, Brygitte Fassbender i innymi.  
I tak np. na Konferencji w Rydze w 2015 roku uczestnicy z Polski dwu-
krotnie zaznaczyli swój udział; dr hab. Izabelę Jeżowską organizato-
rzy zaprosili do poprowadzenia autorskich warsztatów, zaś Marcelina 
Beucher, reprezentantka Wrocławskiej Akademii Muzycznej w mojej 
klasie śpiewu solowego zdobyła I nagrodę w IV Konkursie Wokalnym.

Uczestnicy Konferencji w Rydze 
(siódma od lewej Marceli Beucher, laureatka I nagrody)

Wszystkie te międzynarodowe spotkania w ramach działalności  
EVTA charakteryzowały się wspaniałą organizacją, a pożegnalne wie-
czory pozostawiły niezapomniane wrażenia. Do dziś utrzymujemy 
kontakty personalne z wieloma pedagogami z całego świata. 

Maria Czechowska-Królicka

* * * * * * *
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Izabela Jeżowska

Działalność międzynarodowa

1. Konferencja EUROVOX 2015, Ryga (Łotwa), 
  18-20 czerwca 2015 roku

Konferencja EUROVOX 2015 w Rydze zorganizowana była przez 
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (Łotewską Akademię 

Muzyczną im. J. Vitola), EVTA (Europejskie Stowarzyszenie Pedago-
gów Śpiewu) oraz – od strony technicznej – Latvian Voice Teachers 
Association (Łotewskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu) i odbyła 
się w dniach 18–20 czerwca 2015 roku. Nad obradami czuwała An-
tra Jankava – przewodnicząca EVTA.LV-LDSA, która zorganizowała 
wszystko sprawnie i bez zarzutu.

Pierwszego dnia Konferencji, przed rejestracją uczestników, o godz. 
9.00 w Sali Senatu Akademii Muzycznej w Rydze, odbył się tradycyjny 
„EVTA-meeting”, czyli spotkanie przedstawicieli państw członkow-
skich EVTA. Każde państwo mogło być reprezentowane przez dwóch 
delegatów – z Polski były obecne na zebraniu: autorka sprawozdania 
oraz dr hab. Maria Czechowska-Królicka. Zebranie otworzyła Prezes 
EVTA – Outi Kähkönen z Finlandii (przewodniczyła całym obradom). 
Podczas zebrania został przyjęty raport za poprzedni rok działalności, 
a także omówiono najważniejsze sprawy Stowarzyszenia. Zaanonso-
wano kolejne działania międzynarodowe organizacji (np. najbliższe we 
Florencji, w 2016 roku w Słowenii, a w 2017 roku ICVT w Sztokhol-
mie). Następnie każdy z uczestników zebrania musiał się przedstawić  
i powiedzieć kilka słów o swoim Stowarzyszeniu, swojej w nim roli 
oraz o ewentualnych własnych działaniach. 

Najważniejszym punktem EVTA-meeting był wybór nowego preze-
sa na przyszłą kadencję. Jednogłośnie została wybrana dotychczasowa 
Sekretarz EVTA – Susan Yarnall-Monks (UK). Po zebraniu rozpoczęła 
się rejestracja uczestników Konferencji Eurovox. Jej obrady odbywa-
ły się w Akademii Muzycznej im. Józefa Vitola – uczelni doskonale 
wyposażonej do tego celu (sale konferencyjne, sala koncertowa, hala 
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sportowa, sprzęt multimedialny). Językiem obowiązującym na konfe-
rencji był język angielski, w tym też języku wygłosiłam swój referat, 
przedstawiłam prezentację oraz przeprowadziłam warsztat. Ponieważ 
było to już moje czwarte wystąpienie w tym języku (trzecie na podobny 
temat), tym razem już nie musiałam posiłkować się notatkami (z wyjąt-
kiem odczytania wstępu, w którym przedstawiałam założenia metody), 
a przeprowadzanie warsztatu odbyło się sprawniej i pewniej. 

Jeśli chodzi o główne cele i tematy konferencji, to dobrze oddaje je 
cytat ze strony internetowej Eurovox: 

„EUROVOX jest kongresem organizowanym co trzy lata 
przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Śpiewu (EVTA), 
i skupia się na różnych aspektach ludzkiego głosu, dlatego gro-
madzi śpiewaków zawodowych, jak i amatorów, ich nauczycieli, 
naukowców, lekarzy i ogólnie – innych entuzjastów głosu”.

Tym samym Kongres stwarzał wyjątkową okazję do wymiany do-
świadczeń w wielu dziedzinach, w tym z zakresu metod badania, metod 
terapeutycznych i pedagogicznych, to zaś pozwoliło na dostęp do infor-
macji o najnowszych wynikach badań naukowych. Najbardziej warto-
ściowym aspektem tego typu spotkań jest właśnie przepływ informacji 
oraz międzynarodowa wymiana pomysłów i doświadczeń wśród spe-
cjalistów nie tylko z Europy, ale z całego świata. 

W konferencji wzięło udział kilkuset uczestników, przedstawicieli 
18 państw. Wygłoszono 27 referatów (w większości połączonych 
z prezentacjami) i odbyło się 14 warsztatów praktycznych (w tym  
3 typu MasterClass). Było to przedsięwzięcie na dużą skalę – wykłady 
i warsztaty odbywały się często równolegle w 3 różnych salach. Kon-
ferencja była dość dobrze zorganizowana – organizatorzy dbali o ko-
lejność prezentacji, o sprawy techniczne, służyli pomocą i informacją 
dla uczestników oraz czuwali nad sprawnością przebiegu sesji, regu-
lując czas wystąpień. Wolontariusze zaś – dbali o sprawy organizacyj-
ne, opiekowali się uczestnikami podczas przerw kawowych i pomagali  
w prozaicznych sprawach. 

Każdy dzień obrad rozpoczynała wspólna rozgrzewka, po czym od-
bywały się różnorodne wykłady, referaty, pokazy, warsztaty i dyskusje 
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panelowe (w jednym czasie było ich 3 – w różnych salach Akademii), 
nie było więc możliwości udziału we wszystkich. Trzeba było wybierać 
najbardziej interesujące i najbardziej przydatne dla swojej dziedziny. 
Ponieważ Sympozjum było interdyscyplinarne, kilka wystąpień było 
stricte medycznych, lub z pogranicza praktycznych nauk o głosie i me-
dycyny. 

Moje wystąpienie odbyło się na popołudniowej sesji (o godzinie 
16.00) ostatniego dnia obrad – w sobotę, 20 sierpnia 2015 roku. Udział 
wzięło około 30 osób, przeważali śpiewacy klasyczni i nauczyciele 
śpiewu, ale było też kilku studentów wokalistyki oraz piosenkarzy es-
tradowych. W ciągu 50 minut (lekko przeciągnęłam czas wystąpienia), 
starałam się przedstawić podstawy swojej metody, robiąc co w mojej 
mocy, by uczestnicy skorzystali jak najwięcej, mogąc zaobserwować 
efekty metody na sobie, ale i na moim przykładzie (zademonstrowa-
łam najtrudniejsze ćwiczenia, do których – jak zwykle – nie było chęt-
nych spośród uczestników). Demonstracje były poparte fragmentami 
utworów wokalnych i tekstów. Zaś tłem wystąpienia była prezentacja 
multimedialna z opisem metody oraz graficznym przedstawieniem i fo-
tograficznym udokumentowaniem pokazywanych ćwiczeń. To właśnie 
fotografie – jako nowość w mojej prezentacji – wzbudziły największe 
zainteresowanie, zwłaszcza te, przedstawiające pozycje Aerial-Yogi 
podczas ćwiczeń głosowych. Fotografie pochodzą z powstającej publi-
kacji na ten temat, a modelami są moi studenci. Wystąpienie zostało 
przyjęte z ogromnym zainteresowaniem, a ponieważ nie było przewi-
dzianego czasu na dyskusję, wszelkie pytania zadawano mi po zakoń-
czeniu oraz na wieczornym Party świętojańskim. Podeszło do mnie  
kilkanaście osób osobiście zainteresowanych metodą, zdobyciem pre-
zentacji, możliwością wykorzystania metody we własnej praktyce,  
a także nawiązaniem ze mną współpracy. Dostałam wstępne zaprosze-
nia do Zagrzebia i Helsinek na przeprowadzenie tam warsztatu.

Mój udział w EUROVOX z pewnością przyniesie spore korzyści 
– niewątpliwie poszerzył moją wiedzę na tematy z zakresu pedago-
giki wokalnej, wokalistyki i terapii głosu, ale także dowiedziałam się  
o kilku zupełnie nowych technikach i metodach (głównie w medycy-
nie), jeszcze niepraktykowanych w Polsce – np. temat Lax Vox.
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Sądzę, że bardzo dobrze zaprezentowałam się na forum międzyna-
rodowym, i że godnie reprezentowałam PSPŚ na tak prestiżowej kon-
ferencji. Była to moja czwarta konferencja zagraniczna, i uważam, że 
nabrałam już wprawy w prowadzeniu wykładów w języku angielskim. 

Tym razem było więcej „imprez towarzyszących”, które nie wiązały 
się z dodatkowymi kosztami (nie mogłam jedynie ze względów finan-
sowych wziąć udziału w dość drogim przedstawieniu operowym): 
1. Podczas uroczystości otwarcia był punkt artystyczny – koncert in-

auguracyjny z udziałem solistów i chórów – bardzo interesujący,  
a nawet wzruszający był zwłaszcza utwór na 2 chóry (żeński i mie-
szany);

2. W czasie konferencji odbywał się konkurs wokalny im. J. Vitola, 
kupiłam więc bilet na rundę finałową, zwłaszcza, że występowała 
reprezentantka Polski – Marcelina Beucher, która zresztą zdobyła 
wówczas I nagrodę. Był to niezwykły wieczór, i dobra okazja do 
porównania poziomu wykształcenia polskich i zagranicznych mło-
dych adeptów sztuki wokalnej. 

3. Uroczystość zamknięcia połączona była z większym koncertem, 
w wykonaniu uczestników YPP (Young Profesional Programm) –
warsztatów dla młodych wokalistów, trwających podczas Eurovox. 
Koncert był bardzo udany, a ja odebrałam go podwójnie pozytyw-
nie, jako że w swojej pracy zawodowej uczę zarówno śpiewu kla-
sycznego, jak i rozrywkowego, zaś program koncertu łączył właśnie 
wiele gatunków muzycznych (opera, musical, jazz, blues).

4. Autorzy wystąpień otrzymali bezpłatne zaproszenia na Midsummer 
solstice party – rodzaj naszej Sobótki, Nocy Świętojańskiej –dojazd 
do miejsca imprezy był jedynie na koszt własny, zaś na miejscu cze-
kał poczęstunek oraz bogaty program artystyczny, dzięki któremu 
poznałam łotewskie zwyczaje, tańce i piosenki ludowe. Dodatko-
wym atutem party było to, że w czasie konsumpcji i podziwiania 
obrzędów była okazja nawiązania kontaktów towarzyskich, a także 
pogratulowania autorom najbardziej interesujących mnie wystąpień 
(wówczas podeszło do mnie wiele osób zainteresowanych nawiąza-
niem współpracy, m.in. prof. Sirkka Kosonen z Akademii Sibeliusa 
w Helsinkach, ja zaś pogratulowałam ponownie i uścisnęłam dłoń 
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„Grand Lady of Voice” – Kristin Linklater). Wcześniej Linklater 
była na warsztacie w Krakowie w mojej macierzystej uczelni, jed-
nakże wówczas nie zostałam przez mój Wydział wydelegowana 
na ten warsztat. Kristin Linklater nie tylko wygłosiła inauguracyj-
ny wykład (Keynote lecture), ale również przeprowadziła warsztat  
z aktywnym udziałem wszystkich uczestników konferencji (także 
moim, udokumentowanym na zdjęciach i filmach). Od lat korzy-
stam z książki pani Linklater w swojej pracy ze studentami (nie ze 
wszystkimi aspektami metody się zgadzam, nie przemawia do mnie 
przewaga ćwiczeń związanych z wyobraźnią), cenię ją jako wybit-
ną specjalistkę w kształceniu głosu mówionego. Zainteresowałam 
panią Linklater swoją metodą (o charakterze bardziej treningowym) 
i zostawiłam jej płytę CD z moimi nagraniami pieśni Gershwina. 
Niestety, „Grand Lady of Voice” nie mogła wziąć udziału w moim 
warsztacie, gdyż była na wykładzie o Lax Vox, czego niezmiernie 
żałuję…
Ponadto wymieniłam karty wizytowe z wieloma pedagogami, lo-

gopedami, terapeutami, rehabilitantami i trenerami głosu oraz lekarza-
mi specjalizującymi się w leczeniu chorób dotyczących głosu z całego 
świata. Było to bardzo istotne (także pod kątem interdyscyplinarnym) 
spotkanie naukowo-artystyczne, które niewątpliwie sprzyjało nawią-
zywaniu kontaktów zawodowych. Mam wielką nadzieję, że niektóre  
z nich zaowocują w przyszłości wymianą międzynarodową. 

* * * * * * *

2. Konferencja PEVOC, Florencja (Włochy), 
  31 sierpnia – 2 września 2015 roku

PEVOC – 11th Pan European Voice Conference – 11. Ogólnoeuro-
pejska Konferencja Wokalna odbyła się w dniach od 31 sierpnia do 

2 września 2015 roku we Florencji. Miejscem obrad był Chiostro Del 
Maglio – dawny klasztor i szpital wojskowy. Przewodniczącą Konfe-
rencji PEVOC była dr Claudia Manfredi (Department of Information 
Engineering, Università degli Studi di Firenze) – jako, że Konferen-
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cja miała charakter interdyscyplinarny (skupia naukowców z dziedziny 
badań nad głosem zarówno od strony medycznej, jak i technicznej –  
a więc foniatrów, laryngologów, ale i śpiewaków, aktorów, pedagogów 
śpiewu, trenerów głosu). Zasięg medialny konferencji był światowy 
– jest to jedno z najważniejszych interdyscyplinarnych wydarzeń ar-
tystyczno-naukowych tego typu (łączących naukę ze sztuką). Liczba 
uczestników wynosiła około pięciuset osób z Europy i ze świata. Języ-
kiem konferencyjnym był język angielski.

Konferencja odbywała się pod hasłem An old bridge over new fin-
dings. Wystąpienia autorów były podzielone na działy: Singing Voice, 
Speech Pathology/Therapy, Acoustical/Mechanical Analysis, Medical, 
Linguistics/Emotional, Children, Occupational, dodatkowo odbywały 
się Round Tables i sesje Posters. 

Na Konferencji PEVOC wystąpiłam z warsztatem i prezentacją 
na temat znaczenia ruchu w uwalnianiu głosu na podstawie mojej au-
torskiej metody wyzwolenia głosu przy pomocy ruchu (początkowo,  
w założeniach, miał być to jedynie referat, jednak organizatorzy uznali 
warsztat za ciekawszą formę i poprosili mnie o taką postać wystąpienia). 
Prezentacja znacznie różniła się od poprzednich tego typu wystąpień 
(w Pradze, czy w Salzburgu), i miała na celu zainteresowanie euro-
pejskich i światowych specjalistów nowymi technikami używanymi  
w nauczaniu impostacji głosu. Konkretnie – zastosowaniem Aerial-Jogi. 
Ze względu na to, że pokaz praktyczny wymagałby, by sala spełniała 
szereg warunków technicznych (zamontowanie chust), ta część wystą-
pienia miała charakter opisowy. Wytłumaczyłam w niej mechanizmy, 
jakie działają w ćwiczeniach z Antygravity-Jogi, które w połączeniu 
z ćwiczeniami impostacyjnymi wpływają na wyzwolenie głosu. Pre-
zentacja była poparta ilustracjami (rysunkami własnego autorstwa oraz 
zdjęciami z warsztatów nauczania Aerial-Jogi w Centrum Jogi i Samo-
realizacji z września 2014 roku). Została również omówiona kwestia 
pozbywania się blokad, napięć i naprężeń w ciele i głosie dzięki tej nie-
zwykłej odmianie jogi, jaką jest Fly-Joga, wykorzystująca możliwość 
zawieszania się w chustach i przezwyciężanie siły grawitacji. 

Zarówno tematyka wystąpienia, jak i samo podejście do zagadnienia 
były niezwykle nowatorskie, jeszcze nigdzie nie prezentowane i przez 
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nikogo dotąd nie poruszane. Wszystko odbywało się w klimatycznych 
wnętrzach klasztornych – sale nie były zamykane, ale doskonale trzy-
mały chłód, mimo upałów na zewnątrz. Całość była doskonale zorga-
nizowana, choć można było zaobserwować elementy włoskiego chaosu 
i improwizacji. W czasie trwania konferencji odbyło się kilka social 
events: zwiedzanie Muzeum Zdrowia Wojskowego, przyjęcie powital-
ne na klasztornym dziedzińcu i koncert (dostępne dla wszystkich) oraz 
Gala Dinner w Palazzo Borghese (niestety, udział w uroczystym obie-
dzie był zbyt kosztowny). Można było również kupić bilety na spekta-
kle operowe: Cyrulik Sewilski i Madama Butterfly.

Konferencja była jeszcze bardziej interdyscyplinarna niż poprzedni, 
10. PEVOC w Pradze (21–24 sierpnia 2013), na którym również mia-
łam zaszczyt poprowadzić warsztat. Można nawet zaryzykować stwier-
dzenie, iż przeważali uczestnicy związani z branżą medyczną (było to 
połączenie dwóch konferencji: PEVOC i MAVEBA).

* * * * * * *

3. Kongres ICVT 2017, Sztokholm (Szwecja), 
  2–6 sierpnia 2017 roku  
  ICVT 2017 – The Future of Singing

International Congress of Voice Teachers w Sztokholmie odbył się  
w dniach 2–6 sierpnia 2017 roku w Royal College of Music (Kró-

lewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie). Gospodarzem Między-
narodowego Kongresu Nauczycieli Głosu (ICVT2017), 30. jubileuszu 
ICVT, była Svenska Sång- och Talpedagogförbetet – SSTPF czyli 
Stowarzyszenie Szwedzkich Pedagogów Śpiewu – VoTS (tak Stowa-
rzyszenie nazywa się międzynarodowo). SSTPF jest jednym z najstar-
szych na świecie stowarzyszeń nauczycieli śpiewu, założonym w 1933 
roku – cztery lata temu obchodziło 80. rocznicę.

Tematem Kongresu była PRZYSZŁOŚĆ ŚPIEWU, ale organizato-
rzy podkreślali także znaczenie „Tradycji i nauki w harmonii”. Kon-
gres zorganizowany był z ogromnym rozmachem – wzięli w nim udział 
przedstawiciele 39 krajów świata. Jako głównych autorów zaproszono 
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czternastu utytułowanych i słynnych nauczycieli śpiewu oraz prezen-
terów. Ważnym blokiem Kongresu był tradycyjnie YPP, czyli Young 
Professionals Programme, zorganizowany przez partnera i współorga-
nizatora ICVT – Stowarzyszenie EVTA (European Voice Teachers As-
siociation). Dwa ostatnie YPP odbyły się w Monachium w 2012 roku 
oraz w Rydze w 2015. YPP daje szansę wybranym młodym artystom, 
przedstawicielom wielu stylów muzycznych (musical, opera, klasyka, 
pop, folk, jazz, etc.) na udział w klasach mistrzowskich i prezentacjach. 
Dla mnie, jako pedagoga szkoły teatralnej ta różnorodność była szcze-
gólnie ważna.

Oprócz wspomnianych dwóch członów, najważniejsze były semi-
naria, pokazy, wykłady, referaty i warsztaty, zgłoszone przez autorów. 
Przed rozpoczęciem ICVT organizatorzy napisali:

„Zostaliśmy przytłoczeni ogromną liczbą i jakością propozycji 
seminariów i innych punktów, które otrzymaliśmy z całego świa-
ta. Z tego około 125 zostało zaakceptowanych”.

Istotnie – liczba pokazów sprawiała ogromne wrażenie (było ich bli-
sko 150). 

Obrady rozpoczynały się od rozgrzewki „Rise and shine”, prowa-
dzonej codziennie przez kogoś innego i w innym charakterze (wprawki 
wokalne i dykcyjne, Tai-Chi, Bossa-Nova, Swing & Jazz) o godzinie 
8.30. Od 9 trwały właściwe obrady – równocześnie kilka (od pięciu do 
siedmiu) punktów programu – równolegle w kilku salach College’u. 
Trzeba przyznać, że organizacja była bez zarzutu, organizatorzy z SSTPF/
VoTS stanęli na wysokości zadania. 

Pierwszego dnia trwała rejestracja autorów, uczestników i delega-
tów. Budynek Akademii jest idealnie przystosowany do organizacji tego 
typu imprez – wyposażony w nowoczesny sprzęt, i naprawdę zrobił na 
uczestnikach wrażenie. Ceremonia otwarcia trwała prawie 4 godziny, 
jednak była bardzo urozmaicona i interesująca. Akustyka Sali Koncer-
towej jest doskonała, z każdego nawet najbardziej oddalonego miejsca 
było doskonale słychać to, co działo się na scenie. Wieczorem odbyło 
się przyjęcie w ratuszu zorganizowane przez panią Burmistrz – Karin 
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Wanngård, która przekazała informacje o tym wspaniałym ratuszu, jego 
historii i budowie.

W przeddzień Kongresu, 1 sierpnia odbył się tradycyjny „EVTA- 
-meeting”, czyli spotkanie przedstawicieli państw członkowskich EVTA. 
Każde państwo mogło być reprezentowane przez dwóch delegatów –  
z Polski była obecna na zebraniu dr hab. Monika Kolasa-Hladíková. 

Celem Kongresu była wymiana doświadczeń w wielu dziedzinach, 
w tym z zakresu metod badania, metod terapeutycznych i pedagogicz-
nych, to zaś pozwala na dostęp do informacji o najnowszych wynikach 
badań naukowych. Najbardziej wartościowym aspektem tego typu spo-
tkań jest właśnie przepływ informacji oraz międzynarodowa wymiana 
pomysłów i doświadczeń wśród specjalistów z całego świata (przypo-
mnę, że wzięło udział blisko TYSIĄC uczestników – przedstawicieli 
39 państw).

Dr hab. Izabela Jeżowska podczas wykładu 
na Konferencji w Sztokholmie

Z powodu równoległości wystąpień nie było możliwości udziału we 
wszystkich punktach programu, co było największym, i właściwie je-
dynym minusem Kongresu. Trzeba było wybierać elementy najbardziej 
interesujące i najbardziej przydatne dla swojej dziedziny. Językiem 
obowiązującym na konferencji był język angielski, w tym też języ-
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ku wygłosiłam swój referat, przedstawiłam prezentację oraz prze-
prowadziłam warsztat. Ponieważ było to już moje siódme wystąpienie  
w tym języku (czwarte na podobny temat), nie musiałam posiłkować się 
notatkami (z wyjątkiem odczytania wstępu, w którym przedstawiałam 
założenia metody), a przeprowadzanie warsztatu odbyło się sprawnie, 
pewnie i – mam nadzieję – interesująco dla uczestników aktywnych  
i obserwatorów. Moje wystąpienie (KinEmission – conception of voice 
release through movement) odbyło się na porannej sesji (jako pierw-
sze, o godzinie 9.00) w piątek, 4 sierpnia, w Sali Ruchowej. Udział 
wzięło około 40 osób (w tym 6 uczestników aktywnych – ćwiczących  
i prezentujących ćwiczenia, którzy zgłosili się jako ochotnicy). Przewa-
żali śpiewacy klasyczni i nauczyciele śpiewu z całego świata, było też 
kilku studentów wokalistyki oraz piosenkarzy estradowych. W ciągu 
ponad godziny starałam się przedstawić podstawy swojej metody tak, 
by wszyscy skorzystali jak najwięcej. Pokaz był poparty fragmentami 
utworów wokalnych i tekstów. Tłem wystąpienia była prezentacja mul-
timedialna z opisem mojej metody oraz graficznym przedstawieniem. 
Wystąpienie zostało przyjęte z ogromnym zainteresowaniem, co za-
owocowało – między innymi – wstępnym zaproszeniem do Szanghaju 
i Salvadoru na przeprowadzenie tam warsztatów.

Mój udział w ICVT 2017 z pewnością przyniesie spore korzyści – 
niewątpliwie poszerzył moją wiedzę na tematy z zakresu pedagogiki 
wokalnej, wokalistyki i terapii głosu (nowością dla mnie były refera-
ty przedstawiające wyniki badań z pracy nad głosami osób transpłcio-
wych), ale także dowiedziałam się o kilku zupełnie nowych technikach 
i metodach (np. z dziedziny posturologii). Interesujące były również 
oceny niegdyś nowatorskich metod jak SLS czy CVT dokonanych te-
raz z perspektywy czasu. Oceny te potwierdziły moje przypuszczenia  
i zdanie na temat powyższych technik.

Sądzę, że bardzo dobrze zaprezentowałam się na forum międzyna-
rodowym, i że godnie reprezentowałam PSPŚ na tak prestiżowym kon-
gresie. Była to moja siódma konferencja zagraniczna, i śmiało mogę 
się nazwać doświadczoną prelegentką, a prowadzenie wykładów po 
angielsku nie sprawia już żadnych trudności, ani nie wiąże się z po-
przedzającą je tremą. 
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Tym razem był też jeden niezwykle istotny element Kongresu,  
a mianowicie wieczór Bring and Sing, gdzie każdy mógł się zaprezen-
tować w jednym utworze wokalnym. Byłam na to przygotowana (or-
ganizatorzy kilka tygodni przed rozpoczęciem kongresu zawiadomili 
uczestników mailowo o nowym pomyśle), i zamierzałam wykonać dwa 
utwory, jednak czasu wystarczyło jedynie na pieśń Fryderyka Chopi-
na Śliczny chłopiec do słów Bohdana Zaleskiego (publiczność wybrała 
ten utwór z zaproponowanych dwóch – drugim była pieśń Gershwi-
na). Był to doskonały wybór – niektórzy po raz pierwszy spotkali się 
z pieśnią Chopina, później pytali mnie o ten rodzaj twórczości nasze-
go największego kompozytora i o możliwość zdobycia nut. Zauważali 
również trudność wymowy języka polskiego. Jestem bardzo zadowo-
lona z występu, mimo całkowitego braku próby z pianistą (pan Anders 
Wadenberg). Jestem dumna, że zaśpiewałam w tak znakomitym gronie 
– po mnie śpiewał słynny George Shirley – jeden z najsłynniejszych 
tenorów amerykańskich (pierwszy afroamerykański tenor występujący 
w MET), znakomity pedagog śpiewu, prowadzący na Kongresie Ma-
sterclass. Po moim występie dwukrotnie mi pogratulował, a następ-
nego dnia wywiązała się między nami dłuższa rozmowa, dotycząca 
między innymi nieżyjącej już prof. Shirley Verrett, która podobnie jak 
George Shirley wykładała na Uniwersytecie w Michigan, a pod której 
kierunkiem studiowałam w ramach stypendium Ministerstwa Kultury 
oraz Rządu Włoskiego w Sienie. Wspomniałam, że to właśnie dzięki 
Shirley Verrett narodziło się moje głębsze zainteresowanie pieśniami  
George’a Gershwina. Następnego dnia pogratulowali mi występu rów-
nież członkowie zarządu (w tym sama prezes) NATS – Stowarzyszenia 
Amerykańskich Pedagogów Śpiewu – dzięki kontaktom z nimi może 
otworzyć się dla mnie nowa perspektywa artystyczna, zwłaszcza, że 
przede mną podróż na Florydę (a siedziba NATS to Jacksonville). Bar-
dzo miłe było zainteresowanie ludzi z całego świata twórczością pie-
śniarską Fryderyka Chopina.

5 sierpnia o godzinie 13.00 w Sali Nathana odbyło się zebranie 
delegatów na kolejny kongres ICVT, który odbędzie się w roku 2021  
w Wiedniu pod hasłem For the Sake of Music (przez wzgląd na mu-
zykę). Gospodarzem będzie Austriackie Stowarzyszenie Pedagogów 
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Śpiewu (EVTA-Austria, kiedyś „Bund Österreichischer Gesangspäda-
gogen”), a nad wszystkim będzie czuwał Dr Martin Vácha (congress 
chair), który przedstawił w krótkiej prezentacji założenia następnego 
kongresu. Delegaci wypełnili formularze zgłoszeniowe w imieniu swo-
ich krajowych stowarzyszeń. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpie-
wu reprezentowała Monika Kolasa-Hladíková i ja.

Również w sobotę, 5 sierpnia odbył się koncert galowy w wykona-
niu uczestników YPP (Young Professional Programme) – warsztatów 
dla młodych wokalistów, trwających podczas ICVT. Koncert był bar-
dzo udany, a ja odebrałam go podwójnie pozytywnie, jako że w swojej 
pracy zawodowej uczę zarówno śpiewu klasycznego, jak i rozrywko-
wego, zaś program koncertu łączył właśnie wiele gatunków muzycz-
nych (opera, musical, jazz, blues, folk). Po Gali uczestnicy mogli wziąć 
udział w Get Together Party. Spotkanie towarzyskie dało okazję do 
nawiązania cennych kontaktów i wymiany kart wizytowych – pozna-
łam wielu pedagogów, śpiewaków, trenerów głosu, piosenkarzy, leka-
rzy i rehabilitantów głosu z całego świata. Okazało się, że z wieloma 
mamy podobne poglądy i wspólne elementy metod pracy z głosem (na 
przykład z Moacyrem Costa Filho z Salvadoru). Tym razem miałam 
w końcu okazję dłużej porozmawiać z dr Ilterem Denizoglu z Turcji, 
twórcą metody rehabilitacji głosu „Lax Vox”, który – kiedy usłyszał, że 
stosuję czasem jego metodę – podarował mi specjalną rurkę, przezna-
czoną do dmuchania (jednocześnie ze śpiewem) – Voice Therapy and 
Vocal Training Device. Podobnie było z Elizabeth Blades – specjalistką 
metody Feldenkraisa, wymieniłyśmy cenne spostrzeżenia na temat sto-
sowania metod relaksacyjnych w pracy nad głosem (ja stosuję Technikę 
Alexandra).

Wcześniej (3 sierpnia) poznałam meksykańską sopranistkę Cecilię 
Montemayor, która zaśpiewała pieśni kompozytorów meksykańskich. 
Ponieważ występowałam w Meksyku, są mi one bardzo bliskie, i cie-
szę się z poznania tej oryginalnej artystki (miałam okazję porozmawiać  
z nią dłużej).

Podczas Get Together okazało się, że praktycznie uczę tego samego, 
co dr Alexander Mayr z Wiednia, nawiązałam z nim interesujący kon-

- 119 -



takt, cenny także z tego względu, że kolejny kongres ICVT odbędzie 
się właśnie w Wiedniu.

Nawiązały się interesujące znajomości, a nawet przyjaźnie (dr Vic-
ki St. Pierre z Kanady, Alfonso Giuliani i Francesca Martini z Włoch, 
Pedro de Alcantara z Francji, a przede wszystkim cudowna prof. Ja-
cqueline Delman – pochodząca z Wielkiej Brytanii, lecz mieszkająca 
od dawna w Szwecji słynna sopranistka, którą poznałam w 2015 roku 
w Rydze, więc teraz przywiozłam jej upominki z Polski). Nie sposób 
wymienić wszystkich osób, z którymi rozmawiałam tego wieczoru,  
a wcześniej podczas wszystkich dni obrad. Niewątpliwie spotkanie po 
koncercie w największym stopniu sprzyjało nawiązywaniu kontaktów 
zawodowych – naukowych i artystycznych – na płaszczyźnie między-
narodowej, na co liczę w przyszłości.

Ostatniego dnia odbyła się w Sali Koncertowej uroczystość za-
mknięcia połączona z koncertem w wykonaniu uzdolnionego nastolet-
niego chłopięcego sopranisty – Aleksa Rykkvina. Jednak ci uczestnicy, 
którzy zostali na dłużej, mogli jeszcze w poniedziałek, 7 sierpnia spo-
tkać się na wspólnym zwiedzaniu Sztokholmu i zobaczyć w sztokholm-
skiej Operze spektakl Cosí fan tutte.

Nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że ten wyjazd konferencyjny był 
najbardziej udany i owocny z dotychczasowych, głównie dzięki rozma-
chowi, znakomitej organizacji i możliwości zaśpiewania na koncercie 
przed międzynarodową publicznością.

Izabela Jeżowska

* * * * * * *
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Monika Kolasa-Hladikova

Relacje z imprez międzynarodowych

1. Konferencja EVTA w Celje (Słowenia)

Pod koniec września 2016 roku Rada EVTA (European Voice Te-
achers Association), spotkała się w Celje w Słowenii, na spotkaniu 

sprawozdawczo-wyborczym, a następnie na sesji naukowo-artystycznej 
nazwanej JEVOP, Jewels of European Voice Pedagogy (Klejnoty Euro-
pejskiej Pedagogiki Wokalnej). Przedstawicielami Polski i PSPŚ były na 
tym spotkaniu Maria Czechowska-Królicka i Monika Kolasa-Hladikova. 
W piątek, 23 września 2016 roku reprezentanci 15 krajów obradowali 
na spotkaniu Rady, gdzie usłyszeliśmy sprawozdanie ze spotkania za-
rządu w Rydze w 2015 roku, sprawozdanie zarządu z kończącej się 
kadencji, sprawozdanie finansowe, dowiedzieliśmy się również o pla-
nach złożenia wniosku o dotację z programu Creative Europe Network. 
Odbyły się wybory uzupełniające do zarządu EVTA. Uroczysta kolacja 
dla uczestników odbyła się wieczorem, w pięknym miejscu, w zamku 
nad Celje i po pysznym posiłku śpiewaliśmy niektóre z naszych naro-
dowych pieśni ludowych. W czasie spotkania przedstawiciele Niemiec 
zainteresowali się planami polskich uczniów profesora Elssnera – zgro-
madzenia wspólnych wspomnień o Profesorze. Obiecali, że gdy będą 
gotowe, ukażą się w publikacji stowarzyszenia niemieckiego. 

W sobotę, 24 września, podczas obrad JEVOP w Szkole Muzycznej 
w Celje, Teja Saksida zapoznała obecnych z najważniejszymi kompo-
zytorami słoweńskiej pieśni artystycznej, a Martina Prevejšek omówiła 
zasady wymowy języka słoweńskiego, który okazał się dość trudny, 
kiedy próbowaliśmy śpiewać przygotowane przez nią pieśni. Naja Za-
pušek opowiedziała o regionach Słowenii i odpowiadających im róż-
nych stylach pieśni narodowych, przeprowadzając wnikliwą analizę 
poszczególnych nurtów. Snežana Nena Brzakovič, działająca aktual-
nie w Berlinie, opowiedziała o funkcjonalnej technice oddechowej, nie 
ograniczonej przez żaden limit wieku, a publiczność entuzjastycznie 
włączyła się w prowadzony przez nią warsztat. Przed obiadem wy-
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słuchaliśmy jeszcze koncertu w wykonaniu chóru szkoły muzycznej, 
której gośćmi byliśmy. Pięćdziesięciu młodych śpiewaków pod wodzą 
Tomaža Marčiča zaprezentowało bogaty program, nagrodzony zasłu-
żoną owacją na stojąco. Po południu Ivo Špacapan i Marijan Mlakar 
poprowadzili niezwykle interesujący warsztat wykonawstwa muzyki 
jazzowej, a na koniec wystąpił dziewczęcy zespół ludowo-rozrywkowy 
All Girl Polka, bawiąc publiczność śpiewem, tańcem i grą, na czasami 
dość męskich instrumentach jak akordeon, kontrabas i saksofon. Usły-
szeliśmy o nowej słoweńskiej produkcji musicalu opartego na lokal-
nej historii miłosnej Veronika Deseniška z muzyką Leona Firšta, której 
przedstawienie odbyło się na świeżym powietrzu, na Zamku Celje, dla 
ogromnej publiczności.

Konferencja EVTA w Celje (druga od lewej Monika Kolasa-Hladikova, 
trzecia Maria Czechowska-Królicka)

Wieczorny Koncert Galowy w Domu Kultury rozpoczął się od 
wykładu wyjaśniającego historię edukacji słoweńskiej w ciągu ostat-
nich dwustu lat. Następnie młodzi adepci wokalistyki prezentowali 
najpiękniejsze pieśni słoweńskie. Dzięki prezentacji multimedialnej 
Teja Saksidy, w języku angielskim, publiczność mogła zapoznawać się  
z treścią pieśni. Młodzi śpiewacy w wielkim stylu prezentowali słoweń-
skie utwory, dowodząc wysokiego poziomu nauczania śpiewu w swoim 
kraju. Publiczność była zachwycona i bardzo wdzięczna za pracę, którą 
włożyli gospodarze, bo pierwszy JEVOP okazał się niezaprzeczalnym 
sukcesem artystycznym, naukowym i towarzyskim. W rozmowach nie-
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oficjalnych padła propozycja, aby PSPŚ przygotowało podobne spotka-
nie EVTA w Polsce w 2019 roku. 

* * * * * * *

2. Konferencja Naukowa COST w Kopenhadze

W dniach 11–12 grudnia 2015 roku w Centrum Konferencyjnym 
Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center w Kopenha-

dze odbyła się konferencja naukowa w ramach programu COST (Euro-
pean Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) przy 
współuudziale Phoniatrics and World Voice Consortium.

Kierownikiem naukowym konferencji była Prof. Mette Pedersen 
(Cambridge), zaś głównymi mówcami konferencji byli: prof. Krzysz-
tof Izdebski (San Francisco) oraz dr Erkki Bianco (foniatra z Opéra 
Nationale de Paris). W konferencji udział wzięli lekarze medycyny, 
nauczyciele śpiewu, śpiewacy, trenerzy i rehabilitanci głosu. Mówcy 
reprezentowali różne środowiska naukowe z krajów takich jak: USA, 
Szwajcaria, Dania, Francja, Szwecja, Niemcy, Czechy, Austria, Polska. 

Wcześniej, od października 2013 roku w zespole naukowym: dr hab. 
Monika Kolasa-Hladikova, prof. dr hab. Piotr. Łykowski oraz M. Just, 
M.H. Tyc, A. Racino (Wrocławski Park Technologiczny) prowadzone 
były badania poświęcone określeniu zmian jakościowych i ilościowych 
w paśmie alikwotów głosu przed i po rozśpiewaniu. Grupę badawczą 
stanowili profesjonalni śpiewacy, studenci i amatorzy. Uzyskane wyni-
ki przedstawiliśmy na konferencji w prezentacji p.t. Overtones tapestry 
of classical voices, changes in acoustic voice characteristics after war-
ming-up exercises. Temat wywołał wielkie zainteresowanie słuchaczy 
oraz ożywioną dyskusję. Słuchacze zainteresowani byli kontynuowa-
niem badań w tym zakresie.

Udział w konferencji był bardzo cenny dla rozwoju dydaktyki 
wokalnej. Kontynuacja badań może pozwolić obalić mity dotyczące 
dozwolonych i niedozwolonych metod rozgrzewania głosu, może po-
zwolić opracować najlepsze dla głosu strategie poprzez sprawdzanie za 
pomocą badań różnych metod i typów ćwiczeń. Udział w konferencji 
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otwiera nowe perspektywy dla rozwoju dyscypliny artystycznej woka-
listyka w Polsce. 

* * * * * * *

3. Sprawozdanie z Kongresu w Sztokholmie (Szwecja), 
1–6 sierpnia 2017x)

W dniu 1 sierpnia 2017 roku w Sztokholmie odbyło się zebranie 
zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (Eu-

ropean Voice Teacher Association), na którym, jako sekretarz Polskie-
go Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, byłam delegatem Polski. Po 
przedstawieniu się wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń krajowych 
(z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Włoch, 
Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski) zo-
stało przeczytane sprawozdanie z poprzedniego zebrania zarządu, które 
odbyło się 23 września 2016 r. w Celje (Słowenia). Następnie zostały 
odczytane i przyjęte przez przedstawicieli wszystkich krajów reprezen-
towanych na spotkaniu sprawozdania prezesa i skarbnika EVTA. Omó-
wiono program ICVT 2017 oraz zaproponowano, żeby organizacją 
następnego kongresu ICVT 2021 zajęło się stowarzyszenie austriackie. 
Omówiono program YPP (Young Professionals Programme), poinfor-
mowano o zbliżającej się konferencji PEVOC w Gandawie 2017 oraz  
o konferencji Eurovox 2018 w Hadze.

Z wielkim entuzjazmem przyjęto wstępną propozycję zarządu Pol-
skiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu zorganizowania JEVOP 
2019 (Jewels of European Voice Pedagogy) w Polsce, przy okazji ob-
chodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Przedstawiciele 
Francji omówili program Singing Roadshow, podjęto również decyzję 
o przyjęciu do EVTA nowego stowarzyszenia z Hiszpanii. Wieczorem 
wszyscy przedstawiciele spotkali się na wspólnej kolacji. 

W dniach od 2 do 6 sierpnia 2017 roku w Sztokholmie odbył się 
International Congress of Voice Teachers. Komitetowi organizacyjne-
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mu przewodniczyła Ann-Christine Wilund. Wykłady, warsztaty i kursy 
mistrzowskie odbywały się w budynku Royal College of Music w Sztok-
holmie. Po uroczystym otwarciu w gmachu Konserwatorium uczestni-
cy zostali zaproszeni na kolację do ratusza, gdzie tradycyjnie wręczone 
są nagrody Nobla. W czasie Kongresu odbyły się 142 wykłady, w for-
mie prezentacji lub warsztatów, dziewięć kursów mistrzowskich pro-
wadzonych przez wybitnych przedstawicieli wokalistyki światowej, 
codziennie rano odbywała się rozgrzewka wokalna lub ruchowa dla 
uczestników. Na kongresie obecni byli przedstawiciele 39 krajów świata.

Zostałam zaproszona do wygłoszenia wykładu Warming-up me-
thods in practice and in acoustic research, oparty na wynikach badań 
naukowych zespołu we Wrocławiu i omówionych w relacji z Kopen-
hagi. Drugiego dnia konferencji poprowadziłam, opartą na formie Qi-
gong Pięciu Zwierząt, rozgrzewkę ruchową dla uczestników. Połączone 
z oddechem powolne ruchy naśladujące ruchy zwierząt – tygrysa, je-
lenia, niedźwiedzia, małpy i ptaka – rozciągają więzadła, polepszają 
ruchomość stawów, mogą służyć również jako ćwiczenie ekspresji ak-
torskiej. Uczestnicy przyjęli tę propozycję z entuzjazmem.

W sobotę, 5 sierpnia 2017 roku, w przerwie w obradach konferen-
cji, odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkich krajów obecnych 
na kongresie, na którym zdecydowano, że kolejne spotkanie ICVT za 
cztery lata odbędzie się w Wiedniu. Wraz z dr hab. Izabelą Jeżowską  
z Wrocławia byłyśmy polskimi przedstawicielami na tym zebraniu. 

Oficjalne zamknięcie kongresu odbyło się w niedzielę, ale jeszcze 
w poniedziałek, 7 sierpnia, uczestnicy mieli możliwość spotkania się, 
wspólnego zwiedzania miasta i obejrzenia przedstawienia opery Cosi 
fan tutte w sztokholmskiej Operze. 

Program konferencji był niezwykle ciekawy, obejmował programy 
problemy wykonawcze, techniczne, zagadnienia z zakresu akustyki, 
zagadnienia z zakresu psychologii, estetyki muzyki, medycyny, logo-
pedii, warsztatu teatralnego, pracy z ciałem oraz głosu dziecięcego. 
Prezentowane były również programy wokalne z różnych regionów 
świata. W programie kongresu można było śledzić wykłady dotyczące 
zarówno muzyki klasycznej, rozrywkowej jak i jazzu. 
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Udział w takiej konferencji jest niezwykle istotny dla rozwoju na-
uczyciela śpiewu, wzbogaca jego warsztat, wiedzę i kreatywność. 
Przeprowadzone badania, możliwość spotkania z wybitnymi przed-
stawicielami wokalistyki i wymiana doświadczeń były bardzo cenne 
dla rozwoju dydaktyki wokalnej na świecie. Moje badania obaliły mity 
dotyczące dozwolonych i niedozwolonych metod rozgrzewania głosu, 
wykazały, że można, za pomocą badań różnych metod i typów ćwiczeń, 
dla każdego głosu opracować osobno najlepszą strategię. Wiele no-
wych osiągnięć na polu pedagogiki wokalnej, które zostały zaprezento-
wane w Szwecji, warto propagować na konferencjach w kraju. 

Monika Kolasa-Hladikova 

* * * * * * *

Koda

Zarząd EVTA w roku 2017

W roku 2017 Zarząd EVTA (European Voice Teachers Association), 
działał w następującym składzie:

– prezes – dr Susan Yarnall-Monks (Anglia);
– wiceprezes – prof. dr Martin Vácha (Austria);

          

dr Susan Yarnall-Monks    prof. dr Martin Vácha

– sekretarz – Claudia Phillips (Francja);
– skarbnik – Christa Bornhijm (Holandia);
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Claudia Phillips       Christa Bornhijm

– członkowie – Ineke Van Doorn (Holandia);
– Maria van Eldik (Niemcy);
– Lieve Jansen (Belgia).

* * * * * * *
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V. DIARIUSZ 
WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

OD 1 STYCZNIA 2013 DO 31 SIERPNIA 2017

Rok 2013

09.–17.02. XXXI Zimowy Kurs Wokalny w Dusznikach-Zdroju;
09.–17.02. LV Kurs Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju;
14.–17.02. XIX Konferencja Naukowa Wybrane Problemy Wokalistyki;
kwiecień Publikacja KRONIKI nr 4; 
11.04. Konferencja naukowa Piętnaście edycji Konkursu Sztuki 

Wokalnej im. Ady Sari oraz dwudziestopięciolecie Pol-
skiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (w ramach 
Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu);

sierpień Publikacja IX tomu serii Wokalistyka w Polsce i na świecie;
02.–15.09. XXXVIII Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kanta-

towej we Wrocławiu; 
09.–15.09. LVI Kurs Pedagogiki Wokalnej we Wrocławiu;
11.–12.09. XL Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspek-

cie praktyki wykonawczej (Wrocław); 
13.–15.09. XXV Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wokal-

nej (Wrocław); 
14.09. VII WALNE ZEBRANIE Sprawozdawczo-Wyborcze PSPŚ, 

wybranie Zarządu na kadencję 2013–2017, w tym prof. 
dr hab. PIOTRA ŁYKOWSKIEGO na funkcję prezesa 
Stowarzyszenia;

listopad Publikacja książki Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Ślą-
sku po drugiej wojnie światowej (lata 1945–1960), tom I;

grudzień Publikacja Zeszytu Nutowego nr 9 – Pieśni Witolda Frie-
manna;

07.12. Spotkanie z autorami powyższych publikacji.



Rok 2014

08.–15.02. XXXII Dni Muzyki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju; 
09.–15.02. LVII Kurs Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju;
13.–15.02. XX Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokalistyki 

(Duszniki-Zdrój);
11.–20.07 IX Sudecki Festiwal Muzyczny w Szczawnie-Zdroju; 
21.–30.07. XIII Dni Wokalistyki Operowej w Krynicy-Zdroju;
sierpień Publikacja X tomu serii wydawniczej Wokalistyka w Pol-

sce i na świecie;
01.–14.09. XXXIX Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantato-

wej we Wrocławiu;
08.–14.09. LVIII Kurs Pedagogiki Wokalnej we Wrocławiu;
10.–11.09. XLI Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspek-

cie praktyki wykonawczej (Wrocław);
12–15.09. XXVI Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wo-

kalnej (Wrocław); 
06.–07.12. III Konferencja Naukowa Szkolnictwo muzyczne na Dol-

nym Śląsku po drugiej wojnie światowej (Wrocław).

Rok 2015

31.01–07.02. XXXIII Dni Muzyki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju; 
01.–07.02. LIX Kurs Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju;
04.–07.02. XXI Konferencja Naukowa Wybrane Problemy Wokali-

styki;
czerwiec Publikacja książki Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Ślą-

sku po drugiej wojnie światowej (lata 1945–1965), tom II;
18.–20.06. Udział przedstawicieli PSPŚ w konferencji naukowej  

w Rydze;
22.–31.07. XIV Dni Wokalistyki Operowej w Krynicy-Zdroju;
sierpień Publikacja VII tomu serii Wokalistyka i pedagogika wo-

kalna;
02.–12.09. XL Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej 

we Wrocławiu; 
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07.–12.09. LX Kurs Pedagogiki Wokalnej we Wrocławiu;
08.–09.09. XLII Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspek-

cie praktyki wykonawczej (Wrocław);
10.–12.09. XXVII Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wo-

kalnej (Wrocław);
październik Publikacja Zeszytu Nutowego – Pieśni Krystiana Kiełba 

(II wydanie);
grudzień Udział przedstawicieli PSPŚ w konferencji naukowej  

w Kopenhadze.

Rok 2016

06.–13.02. XXXIV Dni Muzyki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju; 
07.–13.02. LXI Kurs Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju;
11.–13.02. XXII Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokali-

styki (Duszniki-Zdrój);
kwiecień Wydanie płyty z okazji nadania godności doktora honoris 

causa dla prof. Eugeniusza Sąsiadka;
10.–20.07. XV Dni Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju
sierpień Publikacja VIII tomu serii wydawniczej Wokalistyka i pe-

dagogika wokalna;
05.–18.09. XLI Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej 

we Wrocławiu; 
13.–17.09. LXII Kurs Pedagogiki Wokalnej we Wrocławiu;
13.–14.09. XLIII Sesja Naukowa Muzyka oratoryjna i kantatowa  

w aspekcie praktyki wykonawczej (Wrocław);
15.–17.09. XXVIII Sympozjum Naukowe Problemy pedagogiki wo-

kalnej (Wrocław);
23.–25.09. Udział członków PSPŚ w Sesji Naukowo-Artystycznej w Celje 

(Słowenia);
05.–08.10. Udział przedstawicieli PSPŚ w XXIV Pacific Voice Con-

ference w Lublinie.
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Rok 2017 (do sierpnia)

04.–11.02. XXXV Dni Muzyki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju;
05.–11.02. LXIII Kurs Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach-Zdroju;
09.–11.02. XXIII Konferencja Naukowa Wybrane Problemy Wokali-

styki;
03.–13.07. XVI Dni Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju;
02.–06.08. Udział członków PSPŚ w konferencji EVTA w Stockholmie.

* * * * * * *
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C z ę ś ć 
II

ANEKS





Z KART HISTORII PSPŚ

1. Początki PSPŚ

Idea utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu zrodzi-
ła się podczas obrad IV Konferencji dziekanów wydziałów wokalno- 

-aktorskich i kierowników katedr wokalistyki wszystkich akademii mu-
zycznych w Polsce. Konferencja ta odbyła się w kwietniu 1988 roku  
w Nowym Sączu w ramach Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Pomysł 
powołania Stowarzyszenia zgłosiła prof. Helena Łazarska, a poparli go 
jednogłośnie wszyscy uczestnicy Konferencji. Powstała grupa inicja-
tywna Stowarzyszenia. Założyciele PSPŚ wybrali na siedzibę Stowa-
rzyszenia Wrocław z uwagi na ważne dla polskiej wokalistyki imprezy 
odbywające się w tym mieście (jak Festiwal Wratislavia Cantans, kur-
sy wokalne i sesje naukowe). 

W skład grupy inicjatywnej – jako CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIE-
LE Stowarzyszenia – weszli: 1. Doc. Jerzy Artysz (Warszawa); 2. Doc. 
Zofia Janukowicz-Pobłocka (Gdańsk); 3. Doc. Kazimiera Goławska 
(Warszawa); 4. Doc. Michalina Growiec (Katowice); 5. St. wykł. Sta-
nisław Heimberger (Łódź); 6. Doc. Tadeusz Kopacki (Łódź); 7. Prof. 
Helena Łazarska (Kraków); 8. Doc. Alicja Marczak-Faberowa (Byd-
goszcz, Warszawa); 9. St. wykł. Halina Mickiewiczówna (Gdańsk); 
10. Prof. Jadwiga Pietraszkiewicz (Łódź); 11. St. wykł. Hanna Rejmer 
(Bydgoszcz, Warszawa); 12. Adiunkt Katarzyna Rymarczyk (Byd-
goszcz); 13. Prof. Eugeniusz Sąsiadek (Wrocław) – przewodniczący 
grupy inicjatywnej realizującej rejestrację Stowarzyszenia; 14. Doc. 
Helena Szubert-Słysz (Kraków); 15. Doc. Ewa Wdowicka (Poznań); 
16. Adiunkt Barbara Ewa Werner (Wrocław); 17. Prof. Adela Winiarska 
(Łódź); 18. Prof. Irena Winiarska (Poznań).

Grupa inicjatywna wybrała Tymczasowy Zarząd PSPŚ w składzie: 
prof. Eugeniusz Sąsiadek (prezes), prof. Helena Łazarska (wiceprezes), 
adiunkt Barbara Ewa Werner (sekretarz), doc. Tadeusz Kopacki (skarb-
nik), doc. Jerzy Artysz (członek Zarządu).



Na przełomie kwietnia i maja 1988 roku Tymczasowy Zarząd opra-
cował projekt Statutu Stowarzyszenia, który po konsultacjach został 
złożony w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 1988 roku. Po naniesieniu kilku 
drobnych poprawek redakcyjnych, Wydział Społeczno-Administracyj-
ny Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zarejestrował w dniu 18 paź-
dziernika 1988 roku Stowarzyszenie Polskich Pedagogów Śpiewu. 

Po rejestracji Zarząd rozpoczął działalność merytoryczną i orga-
nizacyjną. W grudniu 1988 został wydany pierwszy numer Biuletynu 
Informacyjnego PSPŚ. Zarząd przygotował informację prasową, która 
ukazała się w Ruchu Muzycznym oraz w kilku dziennikach. Na począt-
ku 1989 roku opracowany został projekt I Sympozjum Naukowego, bę-
dącego imprezą towarzyszącą Festiwalowi Wratislavia Cantans.

Biuro PSPŚ początkowo mieściło się w Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu, a od roku 1996 Stowarzyszenie otrzymało lokal biurowy 
przy ul. Powstańców Śl. 103.

* * * * * * *
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2. Post scriptum, wrzesień 2017

Z osiemnastoosobowej grupy inicjatywnej nadal aktywni w Stowa-
rzyszeniu są: profesor (w roku 1988 adiunkt) Barbara Ewa Wer-

ner oraz niżej podpisany. W niemal 30-letniej historii PSPŚ członkami 
Zarządu PSPŚ byli niżej wymienieni członkowie-założyciele: Jerzy 
Artysz (członek Zarządu w latach 1988–1993), Michalina Growiec 
(wiceprezes w latach 1989–1993, zastępca członka Zarządu w latach 
2009–2013), Zofia Janukowicz-Pobłocka (członek Zarządu w latach 
1993–2001), Tadeusz Kopacki (skarbnik w latach 1988–1997 i 2001–
2005, wiceprezes w latach 1997–2001), Helena Łazarska (wicepre-
zes w latach 1988–1993), Jadwiga Pietraszkiewicz (członek Zarządu  
w latach 1993–2001), Katarzyna Rymarczyk (członek Zarządu w latach 
2009–2013) oraz Ewa Wdowicka (zastępca członka Zarządu w latach 
2001–2005). Gorąco d z i ę k u j ę!

W obradach Konferencji w Nowym Sączu w roku 2013 – zorga-
nizowanej z okazji 25-lecia Stowarzyszenia – uczestniczyło czterech 
członków-założycieli:
  HELENA ŁAZARSKA
  HANNA REJMER
  BARBARA EWA WERNER
  EUGENIUSZ SĄSIADEK

Nie żyją: Halina Mickiewiczówna, Jadwiga Pietraszkiewicz, Helena 
Schubert-Słysz i Irena Winiarska. C z e ś ć  i c h  p a m i ę c i!

Eugeniusz Sąsiadek

* * * * * * *



WALNE ZEBRANIA

1. Walne Zebrania i Zarząd PSPŚ 
w kolejnych kadencjach

Członkowie działającego od 1989 roku (a wpisanego do rejestru już 
w 1988 roku) Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu spo-

tykali się na Walnych Zebraniach do tej pory siedmiokrotnie. W Kroni-
kach od nr 1 do nr 4 zostało szczegółowo opisanych sześć pierwszych 
Walnych Zebrań. Przypominam je w skrócie:

I Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ od-
było się dnia 8 września 1989 roku we Wrocławiu. Polskie Stowarzy-
szenie Pedagogów Śpiewu liczyło wówczas 26 członków. Po I Walnym 
Zebraniu skład Zarządu był następujący: prezes – prof. Eugeniusz Są-
siadek, wiceprezes – prof. Helena Łazarska, sekretarz – adiunkt Bar-
bara Ewa Werner, skarbnik – doc. Tadeusz Kopacki, członek Zarządu 
– doc. Jerzy Artysz.

II Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ 
odbyło się dnia 17 września 1993 roku we Wrocławiu, w czasie obrad 
V Sympozjum Naukowego Problemy pedagogiki wokalnej. Stowarzy-
szenie liczyło już 73 członków. Po ukonstytuowaniu się skład nowych 
władz przedstawiał się następująco: prezes – prof. Eugeniusz Sąsiadek, 
wiceprezes – prof. Michalina Growiec, sekretarz – doc. Barbara Ewa 
Werner, skarbnik – prof. Tadeusz Kopacki, zastępca skarbnika – ad-
iunkt Piotr Łykowski.

III Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ 
odbyło się w Warszawie, dnia 4 października 1997 roku, w czasie trwa-
nia II Sympozjum Naukowo-Artystycznego Sztuka wokalna XX wieku. 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu było już większą organi-
zacją, zrzeszającą 109 członków. W skład Zarządu kadencji 1997–2001 
weszli: prezes – prof. Eugeniusz Sąsiadek, wiceprezes – prof. Tadeusz 
Kopacki, sekretarz – prof. Barbara Ewa Werner, skarbnik – prof. Zdzi-
sław Krzywicki, zastępca skarbnika – adiunkt Piotr Łykowski. 



IV Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ 
odbyło się w dniu 8 września 2001 roku w Sali Senatu Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stowarzyszenie liczyło 
wówczas 147 członków (w tym 19 kandydatów i 4 członków honoro-
wych). IV Walne Zebranie wybrało na kadencję 2001–2005 nowy Za-
rząd, którego skład był następujący: prezes – prof. Eugeniusz Sąsiadek, 
wiceprezes – prof. Jerzy Knetig, sekretarz – prof. Barbara Ewa Werner, 
zastępca sekretarza – mgr Izabela Jeżowska, skarbnik – prof. Tadeusz 
Kopacki.

V Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ 
odbyło się w dniu 17 września 2005 roku, w Sali Senatu Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wówczas Stowarzysze-
nie liczyło 179 członków (w tym 6 członków honorowych), a od maja 
2004 roku było członkiem EVTA – Europejskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów Śpiewu. Po wyborach i ukonstytuowaniu się, skład Zarządu 
na kadencję 2005–2009 był następujący: prezes – prof. Eugeniusz Są-
siadek, wiceprezes – prof. Jerzy Knetig, sekretarz – prof. Barbara Ewa 
Werner, skarbnik – adiunkt Izabela Jeżowska, zastępca sekretarza – 
prof. Agata Młynarska-Klonowska.

VI Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ 
odbyło się w dniu 19 września 2009 roku w Sali Senatu Akademii Mu-
zycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Stowarzyszenie liczyło 
wówczas 169 członków. VI Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu 
na kadencję 2009–2013 w następującym składzie: prezes – prof. Euge-
niusz Sąsiadek, wiceprezesi – prof. Barbara Ewa Werner i prof. Jerzy 
Knetig, sekretarz – dr hab. Izabela Jeżowska, skarbnik – dr hab. Maria 
Czechowska-Królicka, członkowie Zarządu – prof. Katarzyna Rymar-
czyk i prof. Wojciech Maciejowski, zastępcy członków – prof. Micha-
lina Growiec i mgr Marlena Borowska.

VII Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSPŚ 
odbyło się w dniu 14 września 2013 roku w Sali Senatu Akademii Mu-
zycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Stowarzyszenie liczyło wte-
dy 171 członków. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Knetig, 
jego zastępcą była prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska, 
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a sekretarzem dr Iwona Polak. VII Walne Zebranie dokonało wyboru 
władz PSPŚ na kadencję 20013–2017 w następującym składzie:
 Prezes Zarządu:   prof. dr hab. Piotr Łykowski

Prof. dr hab. Piotr Łykowski

 Wiceprezesi:  prof. dr hab. Jerzy Knetig
     prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
 Sekretarz:    dr hab. Monika Kolasa- Hladíková
 Skarbnik:    dr hab. Maria Czechowska-Królicka
 Członkowie:   mgr Jolanta Sołowiej
      mgr Marlena Borowska
 Zastępcy Członków
 Zarządu:   dr Maria Zawartko
     dr. hab. Anna Jeremus-Lewandowska

Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący:  dr Jacek Ścibor
     (obecnie doktor habilitowany)
 Członkowie:   dr Iwona Polak
      prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak
 Zastępca Członka:  prof. Barbara Ewa Werner
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Sąd Koleżeński

 Przewodnicząca:  prof. dr hab. 
     Agata Młynarska-Klonowska
 Członkowie:   prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
      mgr Barbara Malinowska-Rudy
 Zastępca Członka:  mgr Eligiusz Sowa

Przewodniczący Zebrania poinformował obecnych, że na zebraniu 
Zarządu zaproponowano przyznanie prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi 
honorowego członkostwa PSPŚ i honorowej prezesury Stowarzysze-
nia. Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdziło tę propozycję.

* * * * * * *
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2. Członkowie honorowi

W latach 1993–2009 kolejne Walne Zebrania przyznały ośmiu oso-
bistościom CZŁONKOSTWA HONOROWE Stowarzyszenia. 

Godność tę otrzymali:
– Sławomir Pietras, wówczas dyrektor Teatru Wielkiego w Warsza-

wie;
– Antoni Malczak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w No-

wym Sączu;
– Maria Fołtyn, wówczas dyrektor Towarzystwa Miłośników Muzy-

ki Stanisława Moniuszki i dyrektor Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Stanisława Moniuszki;

– Adrianna Poniecka-Piekutowska, wówczas dyrektor Departamen-
tu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki;

– Stefan Sutkowski, wówczas dyrektor Opery Kameralnej w War-
szawie);

– Helena Łazarska, pedagog, ówczesny dyrektor artystyczny Dni  
i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

– Ewa Michnik, ówczesny dyrektor Opery Wrocławskiej,
– Ryszard Peryt, reżyser operowy.

VII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Peda-
gogów Śpiewu nadało godność Prezesa Honorowego PSPŚ profesoro-
wi Eugeniuszowi Sąsiadkowi, prezesowi Stowarzyszenia przez 25 lat 
(1988–2013).

prof. Eugeniusz Sąsiadek

* * * * * * *



ZADANIA REALIZOWANE 
pod patronatem lub we współpracy 

z PSPŚ

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu sprawowało w kadencji 
2013–2017 patronat nad kilkoma działaniami na rzecz wokalistyki. 

Były to:
– Ogólnopolski Kurs Wokalny w Suwałkach, oraz
– Ogólnopolskie Seminarium Barokowe w Suwałkach. Organiza-

torką tych dwóch działań jest mgr Marlena Borowska. 
– Letnia Akademia Śpiewu w Sopocie realizowana przez Agencję 

Artystyczną Impressio Art Management kierowaną przez prof. dr 
hab. Bożenę Harasimowicz. Akademia organizowana przy współ-
pracy Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki 
w Gdańsku.

– Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne w Kutnie – Gostyninie organi-
zowane przez prof. dr hab. Annę Jeremus–Lewandowską.

– Kurs Wokalny w Jaworznie prowadzony przez prof. Alicję Słowa-
kiewicz-Wolańską. 

– Zachodniopomorskie Forum Artystyczne w Szczecinie prowa-
dzone przez dr Małgorzatę Wieland.

– Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu prowa-
dzone przez dr Romę Ambroziewicz-Owsińską.

* * * * * * *

– Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Andrzeja Hiolskiego  
w Kudowie-Zdroju, kierowany przez prof. dr hab. Piotra Łykow-
skiego – współpraca organizacyjna z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu

* * * * * * *



SPONSORZY I DAROWIZNY

1. Sponsorzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Centrum Edukacji Artystycznej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Starostwo Powiatu Wałbrzyskiego
Gmina Wrocław

Gmina Duszniki Zdrój
Gmina Iwonicz Zdrój

Gmina Uzdrowiskowa Krynica Zdrój
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Firma LINTER ENERGIA, Sp. z o.o. w Wodzisławiu
Parafia Uzdrowiskowa w Iwoniczu-Zdroju

* * * * * * *



2. Darowizny członków PSPŚ:

Barbara ABRAMOWICZ-KWAŚNIEWSKA
Jan BALLARIN
Bożena BETLEY
Marlena BOROWSKA
Jadwiga CHLEWICKA
Elżbieta CIEŚLAWSKA
Maria CZECHOWSKA-KRÓLICKA
Izabela DENST-SZYDŁOWSKA
Zdzisława DONAT
Elżbieta DRĄŻEK-BARCIK
Monika FEDYK-KLIMASZEWSKA
Bogna FORKIEWICZ
Jadwiga GAŁĘSKA-TRITT
Aleksandra GUDZIO
Ewa IŻYKOWSKA
Anna JEREMUS-LEWANDOWSKA
Izabela JEŻOWSKA
Renata JONAKOWSKA
Joanna KLISOWSKA
Jerzy KNETIG
Monika KOLASA-HLADIKOVA
Wiesława KOŃCZEWSKA-PLAC
Joanna KOZŁOWSKA
Zdzisław KRZYWICKI
Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
Marzena KULCZYC
Piotr KUSIEWICZ
Anna KUSTRA
Izabela LELEWSKA-DRĄŻKOWSKA
Piotr ŁYKOWSKI
Elżbieta MACH
Wojciech MACIEJOWSKI
Rafał MAJZNER
Barbara MALINOWSKA
Hanna MICHALAK
Agata MŁYNARSKA-KLONOWSKA
Andrzej NANOWSKI
Urszula NAPIÓRKOWSKA
Maria OLKISZ



Beata PAZIO-GRYGIEL
Iwona POLAK
Wojciech POSPIECH
Małgorzata i Janusz RATAJCZAKOWIE 
Eugeniusz SĄSIADEK
Marta SCHMIDT
Brygida SKIBA
Czesława SKRYBANT-CIECHOMSKA
Paweł SOBIERAJSKI
Jolanta SOŁOWIEJ
Eligiusz SOWA
Magdalena SPYTEK-STANKIEWICZ
Izabela STEFAŃSKA
Anna SZAŁYGA-KUŹMA
Agnieszka SZUMIŁO
Jacek ŚCIBOR
Barbara Ewa WERNER
Feliks WIDERA
Małgorzata WIELAND
Ewa WDOWICKA
Włodzimierz ZALEWSKI

* * * * * * *
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SPIS CZŁONKÓW PSPŚ 
w dniu 31 sierpnia 2017 roku

1. Barbara Abramowicz-Kwaśniewska (Warszawa)
2.  Ewa Alchimowicz-Wójcik (Olsztyn)
3. Delfina Ambroziak (Łódź)
4. Roma Ambroziewicz-Owsińska (Kielce)
5. Jerzy Artysz (Warszawa)
6. Jan Ballarin (Katowice)
7. Piotr Bednarski (Drezno)
8. Bożena Betley (Warszawa) 
9. Barbara Bonarska (Wrocław)
10. Marlena Borowska (Suwałki) 
11. Dorota Całek (Warszawa, Kalisz)
12. Jadwiga Chlewicka (Nysa)
13. Ewelina Chrobak-Hańska (Warszawa)
14 Elżbieta Cieślawska (Wrocław)
15. Maria Czechowska-Królicka (Wrocław)
16. Wisława Ćwiklińska-Ferfel (Warszawa)
17. Izabela Denst-Szydłowska (Płock)
18. Zdzisława Donat (Warszawa)
19. Elżbieta Drążek-Barcik (Rzeszów)
20. Wojciech Dyngosz (Bydgoszcz)
21. Monika Fedyk-Klimaszewska (Gdańsk)
22. Kazimiera Fiedukiewicz (Wrocław)
23. Ewa Filipowicz-Kosińska (Szczecin)
24. Bogna Forkiewicz (Gdańsk)
25. Maciej Gallas (Kraków, Rzeszów) 
26. Jadwiga Gałęska-Tritt (Poznań) 
27.  Michał Gogolewski (Wrocław, Mława) 
28. Aneta Góral (Wrocław)
29. Liliana Górska (Gdańsk) 
30. Dmitrij Grinikh (Moskwa)
31. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (Katowice) 



32. Michalina Growiec (Katowice)
33. Aleksandra Gudzio (Olsztyn, Ostrołęka)
34. Lubomira Hankiewicz-Drozd (Warszawa)
35. Bożena Harasimowicz (Gdańsk)
36. Paweł Hruszwicki (Warszawa) 
37. Ewa Iżykowska-Lipińska (Warszawa)
38. Anna Jakóbczyk 
39. Jolanta Joanna Janucik (Warszawa)
40. Zofia Janukowicz-Pobłocka (Gdańsk)
41. Henryka Januszewska (Katowice)
42. Benigna Jaskulska (Poznań) 
43. Anna Jeremus-Lewandowska (Łódź, Poznań)
44. Izabela Jeżowska (Wrocław)
45. Renata Jonakowska (Nowy Sącz)
46. Ryszard Karczykowski (Warszawa)
47. Rafał Kępiński (Kraków)
48. Joanna Klisowska (Wrocław, Roveretto)
49. Izabela Kłosińska (Warszawa)
50. Jerzy Knetig (Warszawa)
51. Agata Kobierska (Katowice) 
52. Monika Kolasa-Hladikowa (Łódź, Wrocław)
53. Wiesława Kończewska-Plac (Bydgoszcz, Toruń)
54. Tadeusz Kopacki (Łódź)
55. Iwona Kowalkowska (Poznań) 
56. Alina Kowalska-Pińczak (Gdańsk) 
57. Antonina Kowtunow (Poznań)
58. Anna Małgorzata Kozłowska (Świdnica)
59. Joanna Kozłowska-Szczepaniak (Poznań)
60. Grażyna Krajewska-Ambroziak (Łódź)
61. Magdalena Krzyńska (Bydgoszcz)
62. Zdzisław Krzywicki (Łódź)
63. Olga Ksenicz (Wrocław) 
64. Aleksandra Kucharska-Szefler (Gdańsk)
65.  Marzena Kulczyc (Wrocław) 
66. Piotr Kusiewicz (Gdańsk)
67. Małgorzata Kustosz-Piątosa (Warszawa)
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68. Anna Kustra (Kielce)
69. Małgorzata Lasota (Sosnowiec) 
70. Izabela Lelewska-Drążkowska (Piła)
71. HELENA ŁAZARSKA (Kraków, Wiedeń), członek honorowy
72. Piotr Łykowski (Wrocław)
73. Elżbieta Mach (Wrocław) 
74. Wojciech Maciejowski (Poznań)
75. Rafał Majzner (Bielsko-Biała)
76. Bogdan Makal (Wrocław)
77. ANTONI MALCZAK (Nowy Sącz), członek honorowy 
78. Barbara Malinowska (Opole)
79. Alicja Marczak-Faberowa (Modlin, Bydgoszcz)
80. Katarzyna Matuszak (Bydgoszcz)
81. Hanna Michalak (Bydgoszcz)
82. EWA MICHNIK (Kraków), członek honorowy 
83. Małgorzata Mierczak (Salzburg) 
84.  Stanisława Mikołajczyk-Madej (Rzeszów) 
85. Hubert Miśka (Cieszyn)
86. Agata Młynarska-Klonowska (Wrocław)
87. Samuela Modzelewska (Kielce)
88. Marek Moździerz (Poznań) 
89. Leonard Andrzej Mróz (Warszawa) 
90. Ewa Murawska-Kalinin (Wrocław)
91. Andrzej Nanowski (Gdańsk)
92. Urszula Napiórkowska (Głogów),
93. Janusz Niziołek (Monachium)
94. Katarzyna Nowak-Stańczyk (Bydgoszcz)
95. Maria Olkisz (Warszawa)
96. Agnieszka Olszewska
97.  Jolanta Omiljanowicz-Quattrini (Warszawa)
98. Krystyna Pakulska (Poznań) 
99. Beata Pazio-Grygiel (Legnica)
100. Dariusz Perczak (Kielce, Graz)
101. RYSZARD PERYT (Warszawa) członek honorowy 
102. Agnieszka Piekaroś-Padzińska (Lublin)
103. SŁAWOMIR PIETRAS (Poznań), członek honorowy 
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104 Grzegorz Piotrowski (Gdańsk) 
105. Anna Plewniak (Kraków)
106. Dominika Płonka (Gliwice)
107. Iwona Polak (Wrocław)
108. ADRIANNA PONIECKA-PIEKUTOWSKA (Warszawa) czło-

nek honorowy 
109. Olga Popowicz (Rzeszów, Przemyśl)
110. Wojciech Pospiech (Bydgoszcz, Łódź)
111. Tadeusz Pszonka (Wrocław)
112. Jadwiga Rappé (Warszawa)
113. Janusz Ratajczak (Bydgoszcz)
114. Małgorzata Ratajczak (Bydgoszcz)
115. Maria Hanna Rejmer (Warszawa, Bydgoszcz)
116. Klaudia Romek (Kraków)
117. Alicja Rumianowska (Gdańsk) 
118. Hanna Rumowska-Machnikowska (Warszawa) 
119. Katarzyna Rymarczyk (Bydgoszcz)
120. EUGENIUSZ SĄSIADEK (Wrocław) prezes honorowy 
121. Marta Schmidt (Karlsruhe)
122. Jolanta Sipowicz (Zielona Góra)
123. Brygida Skiba (Gdańsk)
124. Czesława Skrybant-Ciechomska (Warszawa)
125. Katarzyna Słota-Marciniec (Kraków)
126. Alicja Słowakiewicz (Katowice)
127. Paweł Sobierajski (Sosnowiec)
128. Jolanta Sołowiej (Olsztyn)
129. Eligiusz Sowa (Gorzów Wlkp.)
130. Magdalena Spytek-Stankiewicz (Gliwice)
131. Izabela Stefańska (Olsztyn)
132. Elżbieta Stengert (Poznań)
133. Zbigniew Stępniak (Olsztyn)
134. Izabella Sulima (Gliwice)
135. Anna Szałyga-Kuźma (Nowy Sącz)
136. Krystyna Szostek-Radkowa (Warszawa)
137. Agnieszka Justyna Szumiło (Legnica)
138. Jacek Szymański (Gdańsk)
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139. Jacek Ścibor (Rzeszów)
140. Stefania Toczyska (Austria) 
141. Urszula Trawińska-Moroz (Warszawa) 
142. Małgorzata Trojanowska (Białystok)
143. Anna Ulwańska (Zielona Góra)
144. Ewa Wdowicka (Poznań)
145. Barbara Ewa Werner (Wrocław)
146. Feliks Widera (Katowice)
147. Małgorzata Wieland (Szczecin)
148. Adela Winiarska-Skrzynecka (Łódź)
149. Agata Wiśniewska (Warszawa i Belgia)
150. Magdalena Witczak (Gdańsk, Słupsk) 
151. Kornelia Wojnarowska (Jasło)
152. Ziemowit Wojtczak (Łódź)
153. Andrzej Wolski (Kielce) 
154.  Marta Wróblewska (Białystok) 
155. Katarzyna Zachwatowicz (Warszawa) 
156. Mariola Zagojska (Lublin) 
157. Ida Tamara Zagórska (Lubin) 
158. Barbara Zagórzanka (Warszawa) 
159. Włodzimierz Zalewski (Warszawa) 
160. Aleksandra Zamojska (Salzburg)
161. Zofia Zamojska-Pabich (Kielce) 
162. Beata Zawadzka-Kłos (Łódź) 
163. Maria Zawartko (Wrocław) 
164. Rafał Żurakowski (Opole)

* * * * * * *
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SMUTNE POŻEGNANIA

W latach 2013–2017 pożegnaliśmy na zawsze następujących człon-
ków PSPŚ:

 Ewa Czermak
 Zofia Grajnert
 Wanda Okonowicz
 Jadwiga Pietraszkiewicz
 Stefan Sutkowski
 Wojciech Jan Śmietana

 Cześć ich pamięci!

* * * * * * *



SPIS BYŁYCH CZŁONKÓW 
PSPŚ

1. Jolanta Banak-Nowak (Warszawa)
2. Alicja Baron (ZSM Toruń)
3. Maciej Bartczak (Katowice)
4. Magdalena Barylak (Kraków)
5. Eleonora Bednarska (Warszawa)
6. Kira Boreczko-Dal (Białystok)
7. Maria Borowska-Gasik (Gdynia)
8. Urszula Borzdyńska (Gdańsk)
9. Tadeusz Marian Cieślak (Warszawa, Mława)
10. †Ewa Czermak (Wrocław) zmarła
11. Łucja Czarnecka (Kraków)
12. Jolanta Dańczyk (Katowice)
13. Beata Dunin-Wąsowicz (Lubin)
14. Ryszard Diling (Szczecin)
15. †Christian Elssner (Wrocław, Drezno) zmarł
16. Grażyna Flicińska-Panfil (Poznań)
17. †MARIA FOŁTYN (Warszawa), Członek Honorowy zmarła
18. Kazimiera Goławska (Warszawa)
19. Wiesława Grabek-Woś (Zamość)
20. Iwona Górewicz (Szczecin)
21. Elżbieta Górna (Poznań)
22. †Zofia Grajnert (Wrocław) zmarła
23. Żaneta Groborz-Mazanek (Rzeszów, Kraków)
24. Tamara Grykowska-Treszczotko (Warszawa),
25. Elżbieta Grys (Wrocław, Zielona Góra)
26. Stanisław Heimberger (Łódź)
27. Ewa Ignatowicz-Mahler (Warszawa)
28. Grażyna Jędras (Warszawa)
29. Małgorzata Kaczmarska-Rucińska (Warszawa)
30. †Antonina Kawecka (Poznań) zmarła
31. Andrzej Kijewski (Warszawa)



32. †Regina Kirkiłło-Stacewicz (Bydgoszcz) zmarła
33. Krystyna Koga (Opole)
34. Krystyna Konopacka-Parniewska (Gliwice)
35. †Edmund Kossowski (Warszawa) zmarł
36. Izabela Kralczyńska-Kacperczyk (Warszawa)
37. Teresa Krukowska (Wrocław)
38. Teresa Kubiak (Indiana – USA)
39. Jan Kunert (Łódź, Bydgoszcz)
40. Ewelina Kwaśniewska (Kanada)
41. Marek Latawiec (Poznań)
42. Aleksandra Lemiszka (Wrocław)
43. Agnieszka Lipska-Nakonecznik (Warszawa)
44. Elżbieta Lubaszczuk (Wrocław)
45. Wiesława Lutomska
46. Jolanta Łoś (Olsztyn)
47. Anna Maćkowiak (Poznań)
48. Ewa Malczewska (Łódź)
49. †Stanisława Marciniak-Gowarzewska (Katowice) zmarła
50. Małgorzata Marczewska (Warszawa)
51. †Tatiana Mazurkiewicz (Łódź) zmarła
52. †Halina Mickiewiczówna (Gdańsk) zmarła
53. Małgorzata Miecznikowska-Gurgul (Nowy Sącz) 
54. Elżbieta Mierzecka (Warszawa)
55. Izabela Migocz (Katowice)
56. Teresa Mulawa-Pabisiak (Warszawa)
57. Kazimierz Myrlak (Wrocław)
58. Wioletta Narymska
59. Nina Nowak (Przemyśl)
60. Mirosława Ogińska (Kraków)
61. †Wanda Okonowicz (Wrocław) zmarła
62. Grażyna Okrasa (Bydgoszcz)
63. Mirosław Owczarek (Wrocław)
64. Dariusz Paradowski (Gdańsk)
65. Karina Paszek (Chorzów)
66. Halina Paterak (Szczecin)
67. Maria Pawlaczek (Poznań)

- 154 -



68. Danuta Paziuk-Zipser (Wrocław)
69. †Jadwiga Pietraszkiewicz (Łódź) zmarła
70. Elżbieta Pilszak-Lamla (Gliwice)
71. Jerzy Poloczek (Cieszyn)
72. Elżbieta Ptak-Wolniak (Łódź)
73. Kazimierz Pustelak (Warszawa)
74. Piotr Rachocki (Katowice)
75. Agnieszka Rehlis (Wrocław)
76. Rusko Ruskov (Sofia)
77. Bożena Saulska (Lublin)
78. Anna Serafińska-Szczerbakow (Katowice, Warszawa)
79. Maria Seremet (Kraków)
80. Janina Skalik (Warszawa)
81. Andrzej Skiba (Koszęcin)
82. Jadwiga Skoczylas-Pruś (Warszawa)
83. Barbara Skowronek (Warszawa)
84. Teresa Skrzyńska-Zarzycka (Szczecin)
85. Halina Skubis (Katowice)
86. †Zdzisław Skwara (Warszawa) zmarł
87. †Halina Słonicka (Warszawa) zmarła
88. Ryszard Smęda
89. Halina Sobierajska (Poznań)
90. Alicja Sobierańska-Kuchowicz (Poznań)
91.  Dorota Karolina Sobierańska (Poznań)
92. Marek Stawiński (Bydgoszcz, Aleksandrów Kuj.)
93. †STEFAN SUTKOWSKI (Warszawa), członek honorowy zmarł
94. †Helena Szubert-Słysz (Kraków) zmarła
95. †Adam Szybowski (Kraków) zmarł
96. Krzysztof Szydzisz (Poznań)
97. †Wojciech Jan Śmietana (Kraków) zmarł
98. Cezary Szyfman (Warszawa, Białystok)
99. Joanna Toborkowa (Katowice)
100. Barbara Urzędowicz (Łódź)
101. Ewa Vesin (Wrocław)
102. Urszula Walaszczyk-Nogaj
103. Monika Walerowicz-Baranowska (Bydgoszcz)
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104. Danuta Wiater (Gliwice)
105. †Irena Winiarska (Poznań) zmarła
106. Joanna Wojnowska 
107. Alicja Wolińska (Kraków)
108. Izabela Zając-Małys (Warszawa)
109. Jan Zakrzewski (Kraków)
110. Janusz Zawadzki (Wrocław)
111. Bożena Zborowska (Gliwice)
112. Eugeniusz Zdański 
113. †Jolanta Zielińska-Kołodziejczyk (Wrocław) zmarła
114. Marek Ziemniewicz (Gliwice)
115. Maria Zygmaniak-Lesiak (Wrocław)
116. Genowefa Żłobińska-Moras (Gliwice)
117. Aleksandra Żminkowska (Kielce)

* * * * * * *
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