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Szanowni Państwo, Drodzy Muzycy, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
od ogłoszenia pandemii, która wykoleiła nasze życie zawodowe, minął już ponad rok i nikt
nie obiecuje, że szybko się zakończy. To niewesoła konstatacja i jeszcze gorsza perspektywa,
ale przecież nie załamujemy rąk i próbujemy się dostosować do tej sytuacji. Trzymamy się
też nadziei, że lepszy czas musi w końcu nadejść, a nadzieja, żeby nie wiem jak mało realna,
zachęca do działania. Zatem w zgodzie z nią, stosownie do tego, co podpowiada, pragnę Wam
wszystkim, wspaniałym muzykom oraz badaczom muzyki, w imieniu własnym i całego
Zarządu życzyć, byśmy przetrwali zły czas zachowując kondycję zawodową, głód i potrzebę
artystycznego spełnienia, a przede wszystkim abyśmy pozostali zdrowi.
Niestety nie wszystkim z nas udało się przetrwać chorobę. Oddajemy Im hołd, towarzysząc
w ostatniej drodze i zachowując we wdzięcznej pamięci. Tym bardziej odczuwamy potrzebę
działania na rzecz uratowania żywej muzyki w funkcjonowaniu społecznym. Tę potrzebę
zdają się rozumieć wszyscy, w pierwszym rzędzie my artyści, ale przecież i last but not least
melomani. Życzę więc nam wszystkim, by potrzeba obcowania ze sztuką nie uwiędła, by –
kiedy znowu szeroko otworzą się sale koncertowe i operowe – stęskniona publiczność
wypełniła je po brzegi (i to nielimitowane). I życzę też, zwłaszcza osobom działającym
nieetatowo, by przygotowana w MKiDN ustawa o uprawnieniach artysty w końcu została
przyjęta (dzisiaj potrzebujemy jej jak nigdy przedtem).
Moi Drodzy, macie przed sobą tegoroczny biuletyn, w którym zawarliśmy najważniejsze
kwestie, jakie nas aktualnie dotyczą. Proszę o zapoznanie się z nimi i przesłanie swoich
opinii oraz uwag. Są one niezwykle istotne i stanowią podstawę do wyznaczania kierunków
działania na rzecz całej naszej społeczności. Mam też do Was wszystkich ogromną prośbę o
mobilizację w zakresie pozyskiwaniu nowych członków SPAM, bo szeroka reprezentacja
społeczna stwarza tak potrzebną legitymację do działań na rzecz społeczności muzycznej, jest
podstawowym argumentem na rzecz liczenia się z naszą opinią.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym społecznie w obszarze kultury
muzycznej, a dziękując życzę, byście w tej społecznikowskiej pasji wytrwali i nie spuszczali z
tonu.
Prof. dr hab. Ryszard Cieśla
Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
֍
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23 kwietnia 2017 roku w Sali Domu Studenta „Dziekanka‖ w Warszawie odbył się XVII
ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,
który podsumował i zakończył kadencję dotychczasowego Zarządu Głównego. Na Zjeździe
został wybrany nowy Zarząd Główny SPAM oraz Główna Komisja Rewizyjna, które
ukonstytuowały się następująco:
Zarząd Główny:
Prof. dr hab. Ryszard Cieśla
Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
Red. Jan Popis
Dr Aleksandra Demowska-Madejska
Dr Małgorzata Chmurzyńska
Piotr Dąbrowski
Dr Kamil Zawadzki
Prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Marta Straszyńska

- Prezes
- Wiceprezes
- Wiceprezes
- Sekretarz
- Zastępca Sekretarza
- Skarbnik
- Zastępca Skarbnika
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

Fot. Zygmunt Szpaderski

Siedzą od lewej: M. Chmurzyńska, K. Janczewska-Sołomko, J. Jankowska-Borzykowska, M. Straszyńska; stoją od lewej: P. Dąbrowski,
J. Popis, A. Demowska-Madejska, R. Cieśla, K. Zawadzki.

Skład aktualnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z krótkimi
biogramami– vide strona główna SPAM.
Główna Komisja Rewizyjna:
Marcin Wiliński
Dorota Puchnowska-Aftyka
Maria Wróblewska
Kazimierz Budzik
Dr Anna Jundziłł

- Przewodniczący
- Wiceprzewodnicząca
- Sekretarz
- Członek Komisji
- Członek Komisji
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Marcin Wiliński - także przewodniczący Samodzielnego Koła nr 28 Filharmonii
Narodowej, przewodniczący Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków
Orkiestrowych przy FN, sekretarz Komisji Funduszu Promocyjnego Związku Artystów
Wykonawców STOART. Absolwent klasy kontrabasu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat muzyk orkiestry Filharmonii Narodowej.
Nauczyciel gry na kontrabasie.
Dorota Puchnowska-Aftyka - także członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SPAM.
Absolwentka klasy fletu Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. Od ponad
trzydziestu lat pierwsza flecistka orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w
Warszawie.
Maria Wróblewska - także przewodnicząca Samodzielnego Koła Muzykologów SPAM,
członek Zarządu Sekcji Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Muzykolog –
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik i przez kilkanaście lat
kierownik Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w
Warszawie; autorka referatów i publikacji dotyczących polskiej fonografii.
Kazimierz Budzik – także przewodniczący Oddziału Poznańskiego SPAM. Muzyk, pedagog,
etnomuzykolog i animator kultury wielkopolskiej, współautor książek poświęconych
folklorowi tanecznemu Wielkopolski. Absolwent klasy klarnetu Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz muzykologii na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza tamże. Przez wiele lat klarnecista orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Anna Jundziłł – także przewodnicząca Samodzielnego Koła nr 37 SPAM w Olsztynie.
Absolwentka klasy fletu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Kierownik Warsztatów Muzycznych "Wakacje z nutkami", animatorka wydarzeń
kulturalnych w Olsztynie i regionie, pedagog PSM I i II st. w Olsztynie z czterdziestoletnim
stażem; flecistka – były wieloletni muzyk Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.
֍

DZIAŁALNOŚĆ ZG SPAM W OKRESIE KWIECIEŃ 2017 – MAJ 2021
W latach 1917-2020 Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
kontynuował swoją działalność zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w składzie wybranym na
XVII Zwyczajnym Zjeździe. Administracja ZG działała w niezmienionym składzie: p.o.
Dyrektora – Agnieszka Obst-Chwała, sekretariat – Karina Malarowska, Główna Księgowa –
Joanna Mioduszewska, natomiast w 2018 zmieniła się siedziba ZG (ze względu na remont
kamienicy, w której poprzednio mieściła się).
Od początku aktualnej kadencji, od 23 kwietnia 2017 roku, zebrania Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków odbywały się prawie regularnie co miesiąc (w 2017 roku
- 9 posiedzeń ZG, jedno – Prezydium oraz kilka spotkań w mniejszych grupach/komisjach doraźnie w
koniecznych przypadkach, w 2019 roku 12 posiedzeń ZG oraz kilka spotkań w mniejszych
grupach/komisjach. W 2020 odbyło się 10 zebrań ZG (w tym 6 online), w 2021 – dotychczas 5

(wszystkie online). Posiedzenia Zarządu odbywały się prawie regularnie co miesiąc, ponadto
w miarę potrzeb spotykały się mniejsze grupy, czy komisje powoływane doraźnie – z
udziałem członków ZG. Na zebraniach tych omawiano zagadnienia i wydarzenia istotne dla
działalności Stowarzyszenia, muzyków i dla polskiej kultury muzycznej.

W omawianym okresie Zarząd Główny SPAM podjął 78 uchwał dotyczących zarówno spraw
istotnych dla polskiej kultury muzycznej w skali ogólnopolskiej, jak i dotyczących innych
zagadnień z obszaru naszej działalności (m.in. przyjęcia nowych członków). Niekiedy na
zebrania ZG przybywali członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący,
4

Sekretarz) oraz osoby zaproszone ze względu na omawianą, a ich dotyczącą tematykę.
Tematyka zebrań dotyczyła głównie zagadnień, wydarzeń, niekiedy wyzwań ważnych
zarówno dla kultury muzycznej, jak i dla jej przedstawicieli – w dużej części członków
SPAM. W trakcie trwania dotychczasowej kadencji władz podjęto między innymi następujące
uchwały:
 nr 23 o przyjęciu regulaminu pracy ZG SPAM,
 nr 25 o przyjęciu regulaminu przyznawania Dyplomu Uznania SPAM,
 nr 26 o przyjęciu regulaminu nadawania Medalu „Za Zasługi dla Muzyki Polskiej‖
SPAM,
 nr 27 o przyjęciu regulaminu nadawania Złotej Odznaki SPAM,
 nr 30 o przyjęciu regulaminu uczestnictwa delegata SPAM w komisjach
wybierających dyrektorów naczelnych instytucji kultury,
 nr 47 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPAM za rok 2018,
 nr 48 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego SPAM za rok 2018,
ponadto także uchwałę dotyczącą przyjmowania nowych członków.
֍
REPREZENTACJA
ZEWNĘTRZNYCH

ZARZĄDU

GŁÓWNEGO

SPAM

W

GREMIACH

W latach 2017-2021 członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli w komisjach i zebraniach
podmiotów zewnętrznych oraz reprezentowali SPAM na uroczystościach oraz podczas innych
wydarzeń :
Ryszard Cieśla:
 udział w pracach komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu,
 udział w spotkaniu otwartym Oddziału Łódzkiego SPAM,
 udział w IV Konwencji Muzyki 2020 (panelista – Muzyka w czasach pandemii; czego
(nie) nauczył nas COVID-19 oraz Eksport muzyki polskiej i polskich kompozytorów),
 udział w pracach Zespołu Ekspertów nad projektem Ustawy o statusie artysty,
 udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie funduszy norweskich na lata 20142021,
 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury,
 udział w uroczystym pogrzebie Członka Honorowego SPAM Wandy Wiłkomirskiej,
 udział w komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Opery Wrocławskiej,
 udział w posiedzeniach Rady ds. Instytucji Artystycznych MKiDN,
 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury – w spotkaniach organizowanych przez
koordynatora projektu, tj. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
 udział w pracach Zespołu Ekspertów przy MKiDN nad projektem ustawy o statusie
artysty,
 reprezentowanie ZG SPAM na ogólnopolskiej sesji naukowej Fonografia dla muzyki i
nauki: historia, relacje, współczesność,
 konsultacje dotyczące wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii
Gorzowskiej,
 członkostwo w zespole Antykryzysowym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
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członkostwo w Komitecie Honorowym 100-lecia Związku Literatów Polskich 2020,
członkostwo i udział w pracach Rady Artystycznej Instytutu Muzyki i Tańca, w tym
zatwierdzanie sprawozdania z działalności Instytutu i posiedzenia zatwierdzające
nominacje do nagrody Koryfeusz.

Katarzyna Janczewska-Sołomko:
 udział w finale i wręczenie dyplomu SPAM zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu
"Nauczyciel Roku",
 udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, Wrocław 2017, Bibliotekarzy
Muzycznych Archiwizacja - ratunek dla zabytków fonograficznych" – także referat,
 czynny udział (panelistka) w III Konwencji Muzyki Polskiej,
 kontyuowanie prac nad II wydaniem Leksykonu polskich muzyków pedagogów
urodzonych po 31 grudnia 1870 roku,
 zrealizowanie (jako współautorka) zadania w ramach grantu „Muzyczny ślad― –
publikacja Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni do 1871 roku (także
promocja w SPAM),
 reprezentowanie ZG SPAM i wręczenie nagród laureatom XVI Międzynarodowego
Konkursu Kompozytorskiego im. K. Serockiego,
 członkostwo w Radzie Programowej Fundacji Rodziny Wiłkomirskich,
 reprezentowanie ZG SPAM na Walnym Zjeździe Związku Kompozytorów Polskich,
 organizacja koncertu z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich.
Jan Popis:
 udział w pracach Komisji ds. Instytucji Kultury MKiDN,
 OKK, Warszawa – prace nad Ustawą o Statusie Artysty,
 wręczenie Statuetki „ORFEUSZ― Piotrowi Sałąjczykowi,
 udział w pracach Komisji ds. Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
 udział w pracach Rady Fundacji Domu Muzyka Seniora (Przewodniczący Rady),
 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.
Aleksandra Demowska-Madejska:
 udział w komisji konkursowej dotyczącej wyboru kandydata na dyrygenta Filharmonii
Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach,
 udział w pierwszych obradach komisji konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku.
Małgorzata Chmurzyńska:
 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury,
 OOK – prace związane z przygotowaniem Ustawy o Statusie Artysty,
 udział w spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu – Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina,
 monitorowanie spraw sądowych wytaczanych przeciwko muzykom za granie w
miejscu zamieszkania: negocjacje i włączenie w ww. sprawę Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich,
 udział w rozprawach sądowych przeciwko pianiście Jarosławowi Janikowskiemu,
zarówno w I, jak i w II instancji; udział w audycji radiowej PR3 i w serwisach
informacyjnych (Polsat News), opracowanie na stronę SPAM i na Facebooka krótkich
tekstów na temat m.in. artykułu Skazany pianista,
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monitorowanie zagadnienia: wykonania artystyczne a umowy o dzieło,
opracowanie tekstu podsumowującego wiedzę o stosowalności umów o dzieło.

Piotr Dąbrowski:
 udział w pracach komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana.
Kamil Zawadzki:

udział w komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica‖ im. Wojciecha Kilara w Słupsku,

udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko
dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi,

przygotowywanie materiałów do II. edycji Leksykonu Polskich Muzyków
Pedagogów.
Katarzyna Jankowska-Borzykowska:
 przygotowanie wniosku o Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida dla prof.
Kazimierza Michalika,
 reprezentowanie SPAM podczas uroczystości Jubileuszu 80-lecia urodzin prof.
Andrzeja Sylwestra Zielińskiego,
 udział w organizacji koncertu z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich,
 udział w Konwencji Muzyki Polskiej - wykład Muzyka XIX i XX wieku na Sesji
Naukowej Instytutu Muzyki i Tańca.
Marta Straszyńska:
 udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko
dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w
Białymstoku,
 udział w komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu,
 udział w otwartym spotkaniu Oddziału Łódzkiego SPAM,
 udział w drugich obradach komisji konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,
 udział w komisji konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora Filharmonii im. K.
Szymanowskiego w Krakowie.
Marek Bykowski – reprezentant SPAM:
 udział w pracach Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców przy
MKiDN.
Wincenty Krawczyk – reprezentant SPAM:
 udział w komisji konkursowej na dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach.
Wojciech Bałdys i Grażyna Janus - reprezentanci SPAM (Samodzielne Koło nr 43 w
Koszalinie);
 udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Filharmonii Koszalińskiej im.
S. Moniuszki.
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ZG SPAM OBJĄŁ PATRONATEM następujące wydarzenia artystyczne:
























I Cykl Koncertów Kameralnych - Nowe Interpretacje 2017,
X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga,
Ogólnopolski Konkurs "Nauczyciel Roku" organizowany przez SNiAM,
VI Międzynarodowy Festiwal Ars Musica 2018 w Suwałkach,
I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej,
Hashtag Ensemble na Afekt Festival w Tallinie,
Spektakl Synkretyczny Motyl I wilk,
Koncert pamięci śp. prof. Bohdana Łukaszewicza,
II edycja cyklu koncertów Mazowieckie Spotkania bez Barier,
VII Międzynarodowy Festiwal Ars Musica 2019 w Suwałkach,
III cykl Koncertów Kompozytorskich Nowe Interpretacje 2019,
75. Sesja MUSICA MODERNA,
Benefis Mirosławy Kuczyńskiej w Kaliszu,
II Międzynarodowy Konkurs Wokalny Viva Calisia – Kalisz 2019,
I Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza,
III edycja cyklu koncertów Mazowieckie Spotkania bez Barier,
cykl koncertów Powiatowy przegląd Muzyki Polskiej,
cykl koncertów Symfonia Życia Codziennego,
cykl Muzyczne Spotkania z poezją Jana Pawła II,
Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny,
VIII Festiwal ARS MUSICA w Suwałkach 18.10-20.12.2020,
V Krakowski Festiwal Akordeonowy 2020,
cykl spotkań muzycznych ze współczesną sztuką wokalną „poGŁOska‖
Freszel.

Joanny

֍
PISMA Zarządu Głównego SPAM
W latach 2017-2021 wystosowano pisma gratulacyjne od ZG SPAM z następujących okazji:
 90-lecia urodzin Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich,
 90-lecia urodzin Leona Markiewicza,
 70-lecia Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego,
 do Mieczysława Kominka z okazji reelekcji na Prezesa Związku Kompozytorów
Polskich,
 Państwu Gabrieli i Andrzejowi Cwojdzińskim z okazji przyznania Im Honorowego
Obywatelstwa Miasta Koszalina.
֍
OPINIE Zarządu Głównego SPAM
Zarząd Główny w odpowiedzi na pisma władz samorządowych oraz MKiDN wyraził opinie
w sprawie powołania na kierownicze stanowiska w instytucjach muzycznych
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następujących osób (w przeważającej części była to opinia pozytywna; poniżej sygnalizujemy
jedynie inne opinie ZG SPAM w tej sprawie):
 Sławomira Chrzanowskiego – na dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej,
 Pawła Adamowicza – na dyrektora Polskiego Chóru Schola Cantorum Gedanensis,
 Mariusza Chrzanowskiego – na dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii
Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży,
 Tomasza Bębena – na dyrektora naczelnego Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina,
 Doroty Serwy – na dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
 Ireneusza Kozery – na dyrektora naczelnego Filharmonii Częstochowskiej im.
Bronisława Hubermana,
 Andrzeja Kosendiaka – na dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu,
 Wojciecha Nentwiga – na dyrektora Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza
Szeligowskiego,
 Łukasza Goika – na dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu (wydano opinię o potrzebie
przeprowadzenia konkursu),
 Waldemara Dąbrowskiego – na dyrektora Teatru Wilekiego-Opery Narodowej,
 Elżbiety Pańtak – na stanowisko dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca,
 Bogdana Toszy – na stanowisko dyrektora Filharmonii im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie (wydano opinię o potrzebie przeprowadzenia konkursu),
 Natalii Rogińskiej – na stanowisko dyrektora Radomskiej Orkiestry Kameralnej w
Radomiu,
 Maxymiliana Bylickiego – na dyrektora Instytutu Muzyka i Tańca,
 Andrzeja Klimczaka – na stanowisko Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej,
 Ewy Wytrążek – na stanowisko dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach,
 Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej – na stanowisko dyrektora Orkiestry Kameralnej
Polskiego Radia Amadeus,
 Jacka Jakiela – na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie (wydano
opinię o potrzebie przeprowadzenia konkursu),
 Elżbiety Łaganowskiej – na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu,
 Adama Balasa – na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach,
 Macieja Figasa – na stanowisko dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy,
 Macieja Puta – na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy (wydano opinię o potrzebie przeprowadzenia
konkursu),
 Kamila Lendzion – odwołanie ze stanowiska Dyrektora Teatru Muzycznego w
Lublinie (ZG SPAM nie poparł decyzji),
 Janusza Marynowskiego – na stanowisko dyrektora Sinfonii Varsovii,
 Magdaleny Ulejczyk – na stanowisko dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury
(wydano opinię o potrzebie przeprowadzenia konkursu),
 Jacka Bonieckiego – na stanowisko dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie – (wydano opinię o potrzebie
przeprowadzenia konkursu),
 Adama Klocka – na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im.
Bronisława Hubermana – (wydano opinię o potrzebie przeprowadzenia konkursu).
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֍
NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA (też na wniosek SPAM):
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis został odznaczony Kwartet
Wilanów.
Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis zostali odznaczeni: Krystian
Tkaczewski, Ziemowit Wojtczak.
Odznaką honorową Zasłużony dla kultury polskiej zostali uhonorowani: Wojciech
Błażejczyk, Anna Ćwiek-Karpowicz, Aleksandra Demowska-Madejska, Marta Straszyńska,
Kamila Wąsik-Janiak.
Medalem SPAM Za Zasługi dla Muzyki Polskiej zostali uhonorowani : Felicja Bieganek,
Krzysztof Sperski, Zdzisław Szostak, najlepszy reprezentant Polski na X Międzynarodowym
Konkursie Dyrygenckim. im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Złotą Odznakę SPAM otrzymali: Jolanta Miernik-Szostak, Adela Winiarska-Skrzynecka.
Tytułem Zasłużony Członek SPAM zostali uhonorowani: Piotr Kusiewicz, Krystyna Pawlak,
Krzysztof Sperski, Wiesław Suchoples, Barbara Żurowska-Sutt.
Dyplom uznania SPAM otrzymali: Jan Arnal, Wiesław Kaproń, Kazimierz Liszcz, Andrzej
Mazur, Wiesław Pyzalski, Jolanta Smolska-Kempińska, Lidia Wołoszyn.
Zarząd Główny SPAM przyznał doroczną prestiżową nagrodę SPAM - Statuetkę „Orfeusz”
w 2018 - Piotrowi Sałajczykowi.
Ponadto z satysfakcją i zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że członkowie SPAM,
zasłużeni dla kultury muzycznej Państwo Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy w 2020 roku
otrzymali zaszczytny tytuł Honorowi Obywatele Miasta Koszalina.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
֍
DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ SPAM
Na zebraniu Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,
które odbyło się 29.01.2021 r. w lokalu Zarządu Głównego Stowarzyszenia, obecne były 3
osoby, jedna (Anna Jundziłł) uczestniczyła online, natomiast nie udało się skontaktować z p.
Kazimierzem Budzikiem. Na zebraniu tym przyjęto wszystkie sprawozdania merytoryczne i
finansowe Zarządu Głównego SPAM za lata 2017-2019 oraz przedstawiono postulaty
dotyczące dalszego funkcjonowania SPAM. Przewodniczący GKR uczestniczył w niektórych
posiedzeniach ZG SPAM.
֍
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AKTUALNOŚCI
Jan Popis
DOM MUZYKA SENIORA
Dom Muzyka Seniora w Kątach został otwarty 1 października 2012 roku. Pierwszy
pensjonariusz zamieszkał w nim 13 czerwca 2013 roku. Od tego momentu DMS prowadzi
swoją statutową działalność, a pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej
www.dommuzykaseniora.pl lub poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy z Dyrektorem
DMS panią Anną Stańczyk:
tel. +48 512 97 98 97, e-mail: a.stanczyk@dommuzykaseniora.pl
Adres: DOM MUZYKA SENIORA, Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na wsparcie Naszych Seniorów. Dokonując
rocznego rozliczenia na formularzu PIT w odpowiednim miejscu należy wpisać:
Fundacja Dom Muzyka Seniora, nr KRS 0000201927
Przedstawiamy obecny skład Rady Darczyńców, Rady Fundacji oraz Zarządu Domu Muzyka
Seniora:
I. Rada Darczyńców Fundacji „Dom Muzyka Seniora” (stosownie do par. 14 Statutu F
DMS z dnia 25.05.2019)
Darczyńcy instytucjonalni i ich reprezentanci oraz Darczyńcy - osoby prywatne:
1. Filharmonia Narodowa – (reprezentowana przez): Piotr Dębski
2. Sinfonia Varsovia – Janusz Marynowski
3. Sinfonia Iuventus – Dorota Radecki
4. ZKP – Jerzy Kornowicz
5. SPAM – Ryszard Cieśla
6. STOART – Jan Drozdowski
7. STOMUR – Zbigniew Konopczyński
8. PSJ – Mariusz Bogdanowicz
9. Wiesław Ochman – osobiście
10. Antoni Wit – osobiście
11. Tadeusz Żera – osobiście
Rada Darczyńców w dniu 29.11.2020 w głosowaniu obiegowym ukonstytuowała się
następująco:
Przewodniczący: Antoni Wit
Wiceprzewodniczący: Jerzy Kornowicz
Sekretarz: Piotr Dębski
II. Rada Fundacji „Dom Muzyka Seniora”:
Darczyńcy zgłaszający
Zgłoszeni
1. Filharmonia Narodowa
Wojciech Nowak, Ewa Marczyk,
2. Sinfonia Varsovia
Jakub Haufa, Aleksandra Kielan,
3. Sinfonia Iuventus
Piotr Milwiw-Baron, Beata Szmigiero,
4. ZKP
Mieczysław Kominek, Alicja Matracka-Kościelny,
5. SPAM
Marta Straszyńska, Małgorzata Chmurzyńska,
6. STOART
Wincenty Krawczyk, Bogdan Kulik,
7. PSJ
Iwona Thierry, Krzysztof Wilski,
8. STOMUR
Zygfryd Sekuła, Jerzy Stelmaszczuk,
9. Wiesław Ochman
Anna Skulska, Oskar Świtała,
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10. Antoni Wit
Jan Popis, Rafał Janiak,
11. Tadeusz Żera
Jadwiga Rappe, Alina Hoffmann
Rada ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący Rady: Jan Popis
Wiceprzewodniczący: Wincenty Krawczyk, Ewa Marczyk
Sekretarze: Aleksandra Kielan, Anna Skulska
III. Zarząd Fundacji „Dom Muzyka Seniora” został wybrany przez Radę DMS w
następującym składzie:
Prezes Zarząd: Anna Jurksztowicz
Wiceprezesi Zarządu: Agnieszka Dublaszewska (gł. księgowy), Krzysztof Szczepański
Honorowy Prezes Zarządu: Zofia Wit
֍
Małgorzata Chmurzyńska
ZUS KONTRA DZIEŁO. O DYWAGACJACH
PRAWNO- MUZYKOLOGICZNYCH WOKÓŁ UMÓW
NA ARTYSTYCZNE WYKONANIA
Powszechną praktyką od wielu lat, jest zawieranie z wykonawcami przez instytucje muzyczne
umów o dzieło (UoD) na artystyczne wykonania. Jednakże od pewnego czasu, pomimo że nie
wprowadzono żadnych modyfikacji w regulacjach prawnych, niektóre oddziały Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych zaczęły podważać tego typu umowy, twierdząc, że nie spełniają
one kryteriów umowy o dzieło, za to praca artystów-wykonawców powinna być
kwalifikowana jako świadczenie usługi. W swoich decyzjach pokontrolnych Organ Rentowy
zwykle nakazuje przekształcenie umów o dzieło na umowy-zlecenie (UZ) oraz opłacenie
„zaległych‖ składek, stawiając instytucje kultury w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Niektóre z nich – o czym poniżej – bohatersko wkroczyły na ciernistą drogę sądową, choć,
przyznajmy, z różnym skutkiem. W innych, z obawy przed ingerencją ZUS i dla „świętego
spokoju‖ działu finansowo–księgowego, proponuje się artystom (a są to propozycje „nie do
odrzucenia‖) umowę-zlecenie.
Dla ubezpieczonego wykonawcy „ozusowana‖ umowa-zlecenie to znaczna strata finansowa,
ale co ważniejsze – stanowi ona wyraz deprecjacji i trywializowania roli oraz rangi artysty.
Wyobraźnia i talent muzyka, z zasady służący do urzeczywistnienia dzieła sztuki,
zredukowany zostaje w tym przypadku do świadczenia usług. Ponadto sposób i jakość
udowodnienia swoich (zusowskich) racji sprawia, że muzycy mają wrażenie zanurzania się w
świat (czy teatr) groteski i jak sztukach S. Mrożka czy S. I. Witkiewicza rzeczywistość
pozostaje na granicy absurdu: jednocześnie śmieszy i przeraża…
W jaki sposób i według jakich kryteriów kontrolerzy ZUS określają wierność w
odczytywaniu partytury przez muzyków, stopień podporządkowania się dyrygentowi czy
wpływu poszczególnych muzyków na ostateczny rezultat ich działań? Tego nie wiemy. Za to
sądy rozpatrujące odwołania od decyzji ZUS, zamieniających UoD artystów-wykonawców na
UZ, często nie mają żadnego problemu z przyjęciem argumentacji ZUS. Mało tego –
uzasadnienia wyroków stały się okazją do wygłaszania jeszcze bardziej surrealistycznych
ocen i ekscentrycznych opinii z zakresu estetyki muzycznej, a niektóre z nich weszły do
annałów jeśli nie sądownictwa i prawa, to na pewno teorii muzyki i krytyki muzycznej.
Tworząca się nowa linia orzecznicza w kwestii, komu przysługuje UoD, doczekała się już
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licznych komentarzy i artykułów w piśmiennictwie prawno-naukowym, czyli w tzw.
doktrynie stanowiącej obok orzecznictwa (tzw. judykatury) uzupełnienie dla praktyki
stosowania prawa. Podkreśla się w niej, że to orzecznictwo sądowe wygenerowało nową
koncepcję UoD, ograniczającą i zawężającą stosowanie UoD jedynie to tych przypadków,
kiedy dzieło spełnia cechy utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (PPiPA). Nowe in statu nascendi podejście kwestionuje natomiast
dopuszczalność stosowania UoD w odniesieniu do efektów pracy umysłowej, artystycznej,
intelektualnej, które jeszcze niedawno mogły być z całą pewnością (i bezapelacyjnie) objęte
UoD. Ta sytuacja według autorów jest nie do zaakceptowania, gdyż:
 jest ona konsekwencją potrzeby uzupełnienia środków w systemie ubezpieczeniowym
(„ekspansywne działania ZUS wynikają z realizacji fiskalnej polityki państwa‖);
 jest sprzeczna z większościowym stanowiskiem doktryny prawa cywilnego oraz
dotychczas obowiązującą linią orzecznictwa sądowego;
 oddaje w ręce sądu (ZUSu) ocenę właściwości artystycznych dzieła – zacytujmy dwa
fragmenty z piśmiennictwa poświęcone temu zagadnieniu: (1) Przy kwalifikacji
danego dzieła jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego pojawia się także istotny
problem dotyczący tego, kto ma oceniać […] czy rezultat powstający w wyniku
aktywności ludzkiej ma charakter twórczy (czy można go uznać za utwór w rozumieniu
prawa autorskiego)? Przecież ani pracownicy ZUS dokonujący kontroli […], ani sąd,
nie mają do tego żadnych kompetencji merytorycznych (kwalifikacji) [podkr. aut].
Taka weryfikacja wymaga ogromnej specjalistycznej wiedzy i jest trudna do
jednoznacznej oceny; (2) Sąd (ZUS) nie mają kompetencji do oceny właściwości
artystycznych dzieła. W krytycznej glosie do cytowanego tu wyroku przyjęto słuszną
tezę, że sądowa ocena twórczego charakteru interpretacji utworu muzyki klasycznej
[…] nie może się odwoływać do kryteriów wartościujących stosowanych w krytyce
muzycznej;
 sądy nie zauważają, że w jednym akcie prawnym (ustawie o PAiPP) chronione są dwa
odrębne przedmioty: utwór oraz wykonanie artystyczne. Pomijany jest także art.
85 tej ustawy.
Niespójne i budzące kontrowersje orzecznictwo sądów dodatkowo pogłębiło zamieszanie i
niepewność wśród muzyków i wpłynęło zniechęcająco na instytucje muzyczne oraz artystów,
którym brakuje czasu, determinacji, rzetelnej porady prawniczej, aby dochodzić swoich praw.
Na szczęście znalazła się grupa nieustraszonych obrońców praw muzyków-wykonawców,
która wytrwale dąży do potwierdzenia na drodze sądowej prawa wykonawców do UoD na
artystyczne wykonania, a jednocześnie ujawnia wszystkie nielogiczności i pokrętności
zawarte w protokołach pokontrolnych ZUS i uzasadnieniach jego pełnomocników przed
sądem. Tworzą ją zarządzający dwiema najbardziej dotkniętymi kontrolami
ZUS
instytucjami – rektor Akademii Muzycznej oraz dyrektor Filharmonii Łódzkiej Tomasz
Bęben, wraz ze współpracownikami. Poza wybitnymi prawnikami, którzy swoją wiedzą
wspierają owe instytucje, ogromną rolę odgrywa tu teoretyczka muzyki z Akademii
Muzycznej w Gdańsku, dr hab. Monika Karwaszewska. Pełni ona funkcję świadkaeksperta reprezentującego muzyków przed sądami. Skutecznie wyjaśnia wszystkie meandry
związane z wykonawstwem artystycznym, rolą muzyka–artysty w pośredniczeniu między
partyturą a odbiorcą, tłumaczy pojęcia stricte muzyczno–wykonawcze, demaskuje wszystkie
przejawy niekonsekwencji i niekompetencji kontrolerów ZUS.
Zarząd Główny SPAM zorganizował 1 marca 2021 roku webinar z dr Karwaszewską,
podczas którego obserwatorzy mogli poznać szczegóły podważanych przez ZUS umów o
dzieło, a także przestudiować argumentację, jakiej używa dr Karwaszewska w starciach
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sądowych. Link do webinaru: https://youtu.be/9TaRZyKFh4U. Na naszej stronie
internetowej pod akcją Legalna Muzyka znajdziecie Państwo pytania internautów i
odpowiedzi, jakie padały w czasie webinaru: http://spa-m.pl/legalna-muzyka

Podczas kontroli w AM w Gdańsku kontrolerzy ZUS zakwestionowali blisko 80 umów z
przeniesieniem praw autorskich, a 29 z nich dotyczyło wykonań związanych z siedmioma
wydarzeniami artystycznymi. Były to m.in.:
 koncert dyplomowy z udziałem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, podczas którego
wykonano: Koncert skrzypcowy D–dur KV 218 oraz Uwerturę do opery Wesele
Figara W.A. Mozarta, a także VII Symfonię A–dur op. L. v. Beethovena – podważono
tu partię klarnetu, fletu, oboju i waltorni, natomiast żadnych wątpliwości nie
wzbudziły partie instrumentów smyczkowych czy tutti;
 próby i wystawienie opery Alcina J.F. Haendla – zakwestionowano partię altówki
barokowej i partę basso continuo (sic!), mimo, że ta ostatnia była wymieniona na
plakacie jako solo i sygnowana nazwiskiem wykonawcy;
 koncert finałowy I Międzynarodowej Sesji Naukowo– Artystycznej Z zapomnianych
kart polskiej kameralistyki, podczas którego wykonano trzy kwartety smyczkowe (S.
Moniuszki, R. Padlewskiego i J. Dobrzyńskiego) – ZUS zakwestionował partie
skrzypiec I i II oraz wiolonczeli, ale umowa na partię altówki nie wywołała
kontrowersji; nadmieńmy, że po przegraniu sprawy w I instancji, ZUS odwołał się,
argumentując m.in., że, po pierwsze, kwartetami dyrygował… dyrygent, a po drugie
w kwartecie nikt nie tworzył, to była praca zespołowa, można każdego wykonawcę
odłączyć i nie ma to znaczenia dla całości dzieła…
Rezultat działań obu instytucji i autorskich komentarzy dr hab. Moniki Karwaszewskiej jest
imponujący – na kilkanaście wygranych spraw, tylko jedna przegrana (ale wniesiona została
skarga kasacyjna). Jednakże ZUS nie zniechęca się coraz liczniejszymi porażkami (może
gdyby urzędnicy musieli płacić z własnej kieszeni, a nie z pieniędzy podatników, byliby
bardziej skłonni dostrzec twórczy wkład wykonawców w ostateczny kształt dzieła?). Stąd
zapewne pytanie skierowane do p. Moniki podczas webinaru: Ile spraw musi Pani jeszcze
wygrać w sądzie, aby urzędnicy ZUS przestali podważać umowy o dzieło zawierane z
wykonawcami?
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Na facebooku Filharmonii Łódzkiej 26 marca 2021 zamieszczono informacja o kolejnej
porażce ZUS: Filharmonia Łódzka wygrała przed sądem pierwszej instancji jedną ze spraw
prowadzonych w wyniku kontroli ZUS-u. Sąd Okręgowy w Łodzi wziął pod lupę przypadek
Leszka Mazana, dziennikarza, publicysty, który wystąpił w Filharmonii w roli aktoranarratora w 2017 roku. ZUS nie uznał wykonania za dzieło i nakazał przekształcić umowę w
umowę zlecenie oraz zapłacić zaległe składki. Sędzia podkreślił, że Leszek Mazan jako
specjalista w swojej dziedzinie dysponuje unikalnym talentem. Nie zgodził się z negowaniem
jego artyzmu i twórczego wkładu w koncert. Choć to dopiero wygrana w pierwszej instancji,
to – jak powiedział Tomasz Bęben, dyrektor naczelny FŁ: Warto bronić słusznej sprawy!
Mam wrażenie, że uczyniony został pewien wyłom w murze niezrozumienia. Liczę na to, że z
biegiem czasu najpierw polskie sądy a potem kontrolerzy ZUS zaczną właściwie postrzegać
wysiłek twórczy artystów. Kropla drąży skałę. [podkr.- MCh]
֍
SUPLEMENT DO Leksykonu Polskich Muzyków Pedagogów
Na wniosek członków Komitetu Redakcyjnego wydanego przez SPAM Leksykonu Polskich
Muzyków Pedagogów urodzonych do 31 grudnia 1870 roku zostały podjęte prace nad
przygotowaniem drugiego wydania poprawionego i uzupełnionego do tej publikacji.
Apelujemy do pedagogów wszystkich szczebli szkolnictwa muzycznego oraz muzyków
pracujących w innych placówkach oświatowych o nadsyłanie na adres biura Zarządu
Głównego aktualnych informacji. Kwestionariusz muzyka-pedagoga znajduje się na stronie
internetowej naszego stowarzyszenia. Ponadto istnieje możliwość kontaktu: (22–621-28-02)
lub stowpolartmuz@gmail.com oraz kjs@onet.eu.
֍
NOWI CZŁONKOWIE SPAM
W latach 2017-2021 do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zostali przyjęci:
Oddział w Katowicach: Katarzyna Baczewska, Katarzyna Biedrowska, Paulina Grondys,
Izabela Kozak, Jakub Łysik, Jarosław Marzec, Mariusz Mączka, Justyna Młynarczyk,
Krzysztof Modliszewski, Agnieszka Nowok-Zych, Anna Ogińska, Aleksandra RudzkaKurdyś, Aleksandra Rybak-Żymła, Agnieszka Sawicka, Maria Sławek, Ewelina Sławska,
Wojciech Stępień, Szymon Stochniol, Sulamita Ślubowska, Karol Tobor, Maciej
Tomasiewicz, Dariusz Zboch, Aleksandra Żemła, Tomasz Żymła.
Oddział w Krakowie: Dawid Biwo, Jan Kalinowski, Iza Kłapcińska.
Oddział w Lublinie: Grzegorz Biegas, Maria Bielewicz, Tomasz Momot, Ewa Pukos, Dawid
Rozmus-Adach, Jacek Szponarski, Kamil Turczyn.
Oddział w Łodzi: Bartosz Adamczyk, Marcin Bańczyk, Dorota Brolik-Bekrycht, Anna
Ceglińska, Izabela Ceglińska, Krzysztof Cegliński, Tomasz Maciaszczyk, Agnieszka
Mastalerz, Damian Michaluk, Katarzyna Michaluk, Aleksander Stachowski, Marcin Werner.
Oddział we Poznaniu: Małgorzata Hadrych, Sławomir Pawliński.
Oddział w Warszawie: Piotr Beciński, Wojciech Błażejczyk, Michał Borzykowski, Adrianna
Brzuzek-Wójcik, Robert Cieśla, Maria Dąbrowska, Anna Demowska, Katarzyna DudekKostrzewa, Małgorzata Dzikowska, Paweł Gębicki, Zbigniew Górski, Magdalena Idzik,
Paweł Janas, Monika Kaewaszewska, Michał Kiljan, Julia Kisielewska, Wanda Krysztofiak,
Katarzyna Książek, Lilianna Krych, Natalia Matwiejczyk, Różna Michalik, Edyta Piasecka15

Durlak, Marta Piórkowska, Wojciech Pyrć, Natalia Sakławska, Leszek Skrla, Maria Sławek,
Agata Słowikowska, Magdalena Sokal, Jolanta Sosnowska, Marta Stachyra, Jacek
Stankiewicz, Aleksandra Steurer, Julia Szproch, Urszula Świerczyńska, Kamila Wąsik-Janiak,
Alfred Wiltos, Alicja Wołyńczyk, Lilianna Zalesińska, Małgorzata Zdunek, Agnieszka
Zwierko-Wiercioch, Kinga Veith, Anna Żeber, Joanna Żeber.
Oddział we Wrocławiu: Mateusz Boduch, Anna Gągola, Jacek Hornik, Joanna Janas,
Urzszula Marcinien-Mazur, Sonia Markiewicz, Adrian Masseli, Aleksandra PopiołekWalicki, Jakub Walicki.
Samodzielne Koło nr 4 przy NOSPR: Irena Jarok, Ziemowit Piotrzkowski, Piotr Pyc,
Ryszard Sojka.
Samodzielne Koło nr 6: Piotr Pastuszka, Ewa Szocik.
Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie: Piotr Piechocki.
Samodzielne Koło nr 28 przy Filharmonii Narodowej: Paweł Cieślak, Piotr Chyła.
Samodzielne Koło SPAM nr 37 w Olsztynie: Ewa Gawrońska, Matylda Rogowska.
Samodzielne Koło SPAM nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej: Konrad Cedzyński, Manfred
Kucza.
Samodzielne Koło SPAM nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej: Magdalena DąbekKaniuga, Sylwia Knap, Anetta Musielak, Marta Orzęcka, Dominik Płociński, Jacek
Stanisławiak, Marta Więcławska-Tkaczyk, Piotr Witkowski, Tomasz Woźniak.
Samodzielne Koło SPAM nr 118 przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej: Piotr Cebula,
Małgorzata Chrzanowska, Adam Dębski, Arkadiusz Dobrowolski, Piotr Gach, Marta Kiljan,
Marcin Król, Szymon Krzemień, Marcin Kunicki, Anna Skowronek-Gruszczyńska, Lucjan
Szaliński-Bałwas, Satomi Tagashira, Aleksandra Talacha, Ireneusz Winiarski, Michał
Zaborski.
Samodzielne Koło Muzykologów SPAM nr 102: Ludmiła Sawicka, Izabela Zymer.
֍
PAMIĘTAJMY O TYCH, CO ODESZLI…
W latach 2017-2021 odeszli następujący Członkowie naszego Stowarzyszenia:
Elżbieta Berczyńska-Kus (1940-2020), Irena Bogucka-Olkowska (1925-2017), Irena
Brodacka-Falkowska (1943-2020), Janina Czechowska-Pasławska (1927-2020), Wincenty
Denis (1941-2019), Teresa Galas (1937-2021), Teresa Głąb (1953-2017), Stanisław Głowacki
(1928-2017), Jerzy Gonczorowski (1938-2021), Halina Górzyńska (1933-2021), Jerzy
Górzyński (1930-2019), Włodzimierz Irski (1936-2019), Zofia Jańczyk (1927-2017), Jan
Kaniewski (1931-2020), Janusz Kopczyński (1953-2021), Krystyna Kotowicz (1920-2017),
Jan Krenz (1926-2020), Wilhelm Krzystek (1932-2019), Krystyna Legrand-Schwakopf
(1925-2017), Bohdan Łukaszewicz (1930-2018), Edward Marczak (1927-2017), Alicja
Mikusek (1935-2017), Mieczysław Nowakowski (1934-2017), Zdzisław Nowicki (19342018), Zbigniew Pawlicki (1929-2017), Mirosław Pietkiewicz (1933-2020), Juliusz
Pietrachowicz (1923-2017), Maria Poźniak (1916-2019), Maria Prorok (1936-2017), Jan
Pruszak (1931-2020), Władysław Prystupa (1916-2020), Grzegorz Spyra (1943-2019),
Arkadiusz Stafecki-Stafford (-2017), Janina Stano (1919-2017), Zofia StańczykowskaKostrowska (1929-2020), Stefan Sutkowski (1932-2017), Marek Szwarc (1939-2020),
Zdzisław Szostak (1930-2019), Małgorzata Szpinalska (1944-2019), Teresa Szułowicz (19322020), Zbigniew Veith (1931-2020), Piotr Weintrit (1934-2017), Zofia Wilma-Bagniuk
(1929-2021), Wanda Wiłkomirska (1929-2018), Krystyna Wiśniewska-Rolek (2019),
Zbigniew Wodecki (1950-2017), Piotr Wołczuk (1933-2017), Bogusława Wróblewska (19292021).
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֍
AKCJA „ZNICZ”
W latach 2017-2019 tradycyjnie pod egidą ZG oraz Komisji Seniorów w okresie Wszystkich
Świętych była zorganizowana akcja „Znicz‖. Na warszawskich cmentarzach na grobach
muzyków zapalono lampki i umieszczono tabliczki z napisem „W hołdzie i pamięci
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków‖. W akcji uczestniczyli – w 2020 z powodu
pandemii akcja nie została zorganizowana (w nawiasie oddział lub nr koła): Magdalena
Borowiec (102), Jolanta Byczkowska-Sztaba (102), Dorota Całek (O. Warszawski),
Małgorzata Chmurzyńska (O. Warszawski), Piotr Dąbrowski (O. Warszawski), Krzysztof
Furmańczyk (O. Warszawski), Katarzyna Janczewska-Sołomko (102), Elżbieta Jasińska
(102), Jerzy Kwiecień (O. Warszawski), Ewa Ostaszewska (102), Włodzimierz Pigła (102),
Jan Popis (O. Warszawski), Marta Straszyńska (O. Warszawski), Krzysztof Szczepański
(FN), Zygmunt Szpaderski (Koło Seniorów), Marek Szwarc (O. Warszawski), Maria
Wróblewska (102), Czesława Skrybant-Ciechomska (Koło Seniorów) wraz z uczniami
Szkoły Muzycznej. Również członkowie Oddziału Łódzkiego uczcili pamięć zmarłych
muzyków.
Czcimy pamięć byłych członków naszego stowarzyszenia oraz innych muzyków.
֍

WYDARZENIA POD EGIDĄ SPAM w latach 1917-2021
ODDZIAŁ SPAM W KRAKOWIE
W latach 2017- 2021 Oddział Krakowski SPAM uczestniczył w pracach Komisji do spraw
Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, od 2019 roku przedstawiciel zarządu w imieniu
Stowarzyszenia bierze aktywny udział w Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Wolnej i Niezależnej, uczestnicząc w regionalnych i ogólnopolskich eliminacjach.
Festiwal ten należy do największych przedsięwzięć w dziedzinie budowania edukacji
patriotycznej młodzieży poprzez muzykę. W ramach każdej edycji nagradza się
kilkudziesięciu wykonawców spośród bardzo dużej liczby zgłoszonych. Festiwal swoim
zasięgiem obejmuje nie tylko Polskę, lecz również dawne kresy Rzeczypospolitej. Z powodu
pandemii w 2020 roku działalność ta była prowadzona zdalnie.
Zarząd Oddziału angażuje się w kwestie pomocy osobom starszym, emerytowanym członkom
SPAM, występując do instytucji krakowskich, opiniując podania itd. Członkowie zarządu
służą także wszechstronną pomocą i konsultacjami członkom stowarzyszenia i wszystkim
muzykom między innymi w zakresie uprawnień pracowników instytucji muzycznych, czy
kwestii zdrowotnych, zarząd kontaktuje się także w sprawach środowiska z dyrektorami
instytucji kultury. Z uwagi na zmiany w trybie opiniowania kandydatur na dyrektorów
instytucji kultury, Zarząd Oddziału pełni rolę pomocniczą wobec delegowanych do Komisji
Konkursowej przedstawicieli Zarządu Głównego SPAM. Współpracę taką w ramach
konkursu przeprowadzonego w 2020 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego można uznać za bardzo owocną.
Pandemia w poważny sposób wpłynęła na funkcjonowanie Oddziału, którego najbardziej
aktywnymi członkami są seniorzy – w największym stopniu, jak wiadomo, narażeni na jej
konsekwencje.
Jerzy Łysiński - Przewodniczący Oddziału
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֍
ODDZIAŁ SPAM W LUBLINIE
Oddział Lubelski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków prowadzi bardzo ożywioną
działalność koncertową, w którą są zaangażowani głównie Członkowie Oddziału, ale też
artyści gościnnie występujący w przedsięwzięciach artystycznych Oddziału.
Koncerty od szeregu lat są organizowane w cyklach: Fonie Lublina, Dźwiękowe pejzaże da
camera (na Zamku Lubelskim), Dźwiękowe pejzaże da camera, niemal wszystkie
dofinansowane ze środków STOART.
Cykl koncertów Dźwiękowe pejzaże da camera:
12.02.2017 Walentynkowe szlagiery – Inauguracja cyklu
07.05.2017 Odgłosy wiosny
04.06.2017 Z narodzinami romantyzmu
01.10.2017 Wehikułem czasu
11.11.2017 Złota polska jesień
11.11.2017 Historia muzyki po Lubelsku
14.01.2018 Zapomniana muzyka na cztery ręce
01.03.2018 Małe muzyczne opowiadania
08.04.2018 Od pieśni do piosenki
06.05.2018 Kameralne impresje
24.06.2018 Varia na głosy
Cykl koncertów Fonie Lublina:
28.05.2017 W salonie braci Wieniawskich
09.06.2017 Klezmerofonia
15.10.2017 Ludomir Różycki i jego przyjaciele
02.12.2017 Historia muzyki po Lubelsku
02.03.2019 Jak historia toczy koło…
30.03.2019 Moniuszko i Młoda Polska
14.04.2019 Moniuszko i wielka opera romantyczna
11.05.2019 Moniuszko i muzyka rosyjska
09.06.2019 Moniuszko i muzyka francuska
27.07.2019 Moniuszko i miniatura romantyczna
24.08.2019 Moniuszko i Fryderyk Chopin
21.09.2019 Lubelskie Fonie Młodych
12.10.2019 Moniuszko i muzyka hiszpańska
17.11.2019 Moniuszko i muzyka religijna
01.12.2019 Fonie Lublina 209 – koncert finałowy
31.05.2020 Mozart / Beethoven - on-line
07.06.2020 Pieśni i arie klasyków wiedeńskich – Trybunał Koronny w Lublinie.
Wykonawcami byli: Ewa Biegas – sopran, Mariola Zagojska – sopran, Grzegorz Biegas –
fortepian, dr Kinga Krzymowska-Szacoń – słowo o muzyce. (Koncert zorganizowany przy
wsparciu Miasta Lublina i dofinansowaniu także ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura w sieci, partnerzy: Fundacja PZU, STOART, Towarzystwo
Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Transmisja koncertu live na kanale Yuotoube
organizatora i na stronie internetowej www.fonieluboina.pl
20.06.2020 Koncert in memoriam. L. van Beethoven I Św. Jan Paweł II
26.06.2020 Bach / Beethoven / Wagner
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23.08.2020 Vivaldi / Beethoven
13.09.2020 Beethoven i zapomniana muzyka polska
01.10.2020 Sonata Un-Done, czyli muzyczny poradnik jak napisać sonatę
25.10.2020 Beethoven / Faure
07.11.2020 Muzyka religijna ostatniego ćwierćwiecza
21.11.2020 Koncert młodych talentów
29.11.2020 Beethoven / Szymanowski
13.12.2020 Koncert finałowy
Cykl koncertów Fonie muzyczne Lublin:
17.03.2018 W kręgu muzyki Karola Kurpińskiego
21.04.2018 Przejazdem do Poturzyna. Fryderyk Chopin
19.05.2018 Z nową wiosną. Mieczysław Karłowicz
20.06.2018 Wieczór w Atmie. Karol Szymanowski
21.07.2018 Kamienica Rynek 17. Bracia Wieniawscy
18.08.2018 O, Wielki Poemacie Natury! Zygmunt Noskowski
15.09.2018 Po prostu Derwid. Witold Lutosławski
20.10.2018 W skarbcu pieśni Stanisława Moniuszki
17.11.2018 Ambasador Niepodległości Ignacy Jan Paderewski
09.01.2017 Szlagiery sprzed ery. Teatr Muzyczny w Lublinie
11.02.2018 Miłość niejedno ma imię. Koncert walentynkowy
15.03.2017 Koncert. Violini Lublin
19.10.2018 Koncert chórów Federacji Pueri Cantores (przy finansowym wsparciu STOART).
16.01.2021 (premiera) Naszemu Profesorowi. Koncert pamięci Mieczysława Dawidowicza .
Wykonawcami byli uczniowie Profesora: Elżbieta Karaś-Krasztel, Agnieszka SchulzBrzyska, Tomasz Herbut, Grzegorz Biegas, Piotr Wijatkowski i Jerzy Kornowicz. Kornowicz
odbył się on- line.
֍
ODDZIAŁ SPAM W ŁODZI
W okresie od listopada 2017 do stycznia 2020 odbyło się 6 zebrań Oddziału (30.11.2017,
20.01.2018, 19.05.2018, 16.06.2018, 11.01.2020).
Koncert kameralny Sala Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi, 28 listopada 2017 r.
Program:
1. Wolfgang A. Mozart – Sonaty kościelne na dwoje skrzypiec i basso continuo: Es-dur
KV 67 - Andantino, D-dur KV 144 – Allegro, F-dur KV 224 – Allegro con spirito, Adur KV 225
- Allegro
2. Sergiusz Prokofiew – I Sonata na skrzypce i fortepian, f-moll op. 80
3. Sergiusz Prokofiew – II Sonata skrzypce i fortepian, D-dur op. 94a
4. Stanisław Sylwester Szarzyński – Sonata D-dur (basso continuo – Kazimierz
Sikorski)
5. Camille Saint Saëns – Introdukcja i Rondo capriccioso op. 28
6. Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantela op. 28
Wykonawcy: Dominika Przech – skrzypce, Kamil Zawadzki – skrzypce, Elżbieta RóżyckaPrzybylak – fortepian, Wojciech Kubica – fortepian, Mirosław Pietkiewicz – organy.
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Cykl koncertów kameralnych poświęconych rocznicy 100-lecia Niepodległej Polski
Najpiękniejsza jest muzyka polska (Józef Reiss)
Fryderyk Chopin – polska muzyka romantyczna. Muzeum m. Łodzi, 9 września
2018
Fryderyk Chopin (1810-1849)
1. Nokturn Des – dur op.27 nr 2
2. Ballada f – moll op.52
3. Pieśni na głos i fortepian (wybór)
4. Preludia op.28 nr 1-8, 15-16, 21-24
5. Polonez As-dur op.53
Wykonawcy: utwory fortepianowe – Cezary Karwowski,
pieśni - Beata Zawadzka-Kłos – sopran,
Agata Górska-Kołodziejska – fortepian.
I.

II.
Karol Odnowiciel i Młoda Polska. Muzeum m. Łodzi, 16 września 2018
Program:
1. Mieczysław Karłowicz (1876-1909) :
- Pieśni na głos i fortepian (wybór)
1. Pamiętam ciche, jasne, złote dnie sł. Kazimierz Tetmajer
2. Po szerokim, po szerokim morzu sł. Kazimierz Tetmajer
3. Na spokojnym, ciemnym morzu sł. Kazimierz Tetmajer
4. Mów do mnie jeszcze sł. Kazimierz Tetmajer
5. Z erotyków sł. Jan Waśniewski
6. Smutną jest dusza moja sł. Kazimierz Tetmajer
7. Zasmuconej sł. Kazimierz Gliński
8. Śpi w blaskach nocy sł. Henryk Heine przekł. Maria Konopnicka
9. Skąd pierwsze gwiazdy sł. Juliusz Słowacki
10. Nie płacz nade mną sł. Jan Iwański
11. Z nową wiosną sł. Czesław Jankowski
- Impromptu na skrzypce i fortepian
2. Karol Szymanowski (1882-1937):
- Preludia op.1 nr 7 - 9 na fortepian
- Mity, trzy poematy na skrzypce i fortepian, op. 30 (1915):
Źródło Aretuzy, Narcyz, Driady i Pan
Wykonawcy: Agnieszka Mastalerz – skrzypce, Ziemowit Wojtczak - baryton, Anna
Liszewska fortepian, Dominika Przech – skrzypce, Wojciech Kubica –
fortepian.
III.

W stronę modernizmu – kompozytorzy łódzcy. Muzeum m. Łodzi, 14 października
2018

Program:
1. Zdzisław Szostak (1930-)
- Wariacje na fortepian
- Scherzo e toccatina na fagot i fortepian
2. Bronisław Kazimierz Przybylski (1941-2011) – Capriccio XV na akordeon
3. Bogdan Dowlasz (1949-) – Accosoftplay na akordeon (2003)
4. Marcin Werner (1991-) – Arabeska na flet i fortepian
5. Tomasz Kiesewetter (1911-1992) – I kwartet smyczkowy C-dur (1933):
20

Wykonawcy: Mariusz Drzewicki – fortepian, Marcin Owczarek – fagot, Tomasz Bartoszek –
fortepian, Aleksander Stachowski – akordeon, Ewelina Zawiślak – flet, Marcin Werner –
fortepian , Kamil Zawadzki – skrzypce.
IV.
Z Łodzi w świat. Sala Filharmonii im. A Rubinsteina, 30 października 2018
Program:
1. Paweł Klecki – Sonata D-dur op. 12 na skrzypce i fortepian
2. Aleksander Tansman – Osiem melodii japońskich Kai-Kai (Uty japońskie w parafrazie
poetyckiej Remigiusza Kwiatkowskiego)
3. Aleksander Tansman – Cavatina na gitarę solo
4. Grażyna Bacewicz – IV Sonata na skrzypce i fortepian
5. Grażyna Bacewicz – Pieśni na głos i fortepian
6. Grażyna Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową
Wykonawcy: Sławomira Wilga – skrzypce, Adam Manijak – fortepian, Anna Terlecka –
sopran, Jacek Dulikowski – gitara, Tomasz Król – skrzypce, Anna Liszewska – fortepian,
Łukasz Błaszczyk – dyrygent, Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ.
V.
Zapomniany wiek XIX Muzeum m. Łodzi, 18 listopada 2018
Program:
1. Henryk Wieniawski (1835 – 1880):
- Legenda g-moll op. 17
- Caprice – valse E –dur op.7
- Polonez koncertowy D – dur op. 4
2. Stanisław Moniuszko (1819-1872) – Pieśni na głos i fortepian:
- Wezwanie do Neapolu – Znasz-li ten kraj (sł. A. Mickiewicz wg J.W. Goethego)
- Do Niemna – Niemnie, domowa rzeko (sł. A. Mickiewicz)
3. Władysław Żeleński (1837-1921) – Pieśni na głos i fortepian:
- Na Anioł Pański biją dzwony (sł. K. Przerwa-Tetmajer)
- Wierzba – Nad wodą szarą (sł. K. Przerwa-Tetmajer)
4. Stanisław Moniuszko – Pieśni na głos i fortepian
- Modlitwa – Do Ciebie Panie (sł. J. B. Zaleski)
- Stary kapral – Naprzód, naprzód, marsz rębacze (sł. P. Béranger, tłum. W.
Syrokomla)
- Dziad i baba – Był sobie dziad i baba (sł. J.I. Kraszewski)
5. Maria Agata Szymanowska - Grande Valse F- dur na fortepian na 4 ręce
6. Fryderyk Chopin (1810-1849) – Wariacje D-dur op. posth. na fortepian na 4 ręce
(1826, red. J. Ekier)

7. Karol Mikuli (1821-1897) – Andante con variazioni e-moll op. 15 na fortepian na 4
ręce
8. Juliusz Zarębski (1854-1885) – Divertissement à la polonaise op. 12 na fortepian na
4 ręce (1883) Andante. Allegro molto, Allegro ma non troppo
Wykonawcy: Tomasz Król – skrzypce, Ziemowit Wojtczak – baryton, Michał Rot –
fortepian, Maria Szymanowska Piano Duo: Agata Górska-Kołodziejska, Anna Liszewska
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VI.

„Post sctripum” na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Muzeum Miasta Łodzi,
16 grudnia 2018

Program:
1. Jolanta Smolska - Permutacje na flet koncertowy/altowy i fortepian (2018)
(prawykonanie)
Wykonawcy: Ewelina Zawiślak - flet koncertowy/altowy, Agnieszka Przybylska - fortepian.
2. Johann Wilhelm Gabrielsky - Kwartet fletowy e-moll op. 53/3
Wykonawcy: Kwartet fletowy:Marek Walczak-flet, Marcelina Minda-flet, Paulina Ryłko-flet
Maria Wróblewska-flet (klasa kameralna dr Joanny Woszczyk – Garbacz).
3. Witold Lutosławski – Preludia taneczne na saksofon sopranowy i fortepian
Wykonawcy: Wiktoria Koziara - saksofon sopranowy (klasa solowa: prof. Jacek Delong)
Agnieszka Przybylska-fortepian.
4. Dorota Brolik - Berchykt - Ze szkicownika nr 1, 2 na skrzypce i fortepian (2018)
(prawykonanie)
Wykonawcy: Izabela Ceglińska - skrzypce, Elżbieta Różycka – Przybylak – fortepian.
5. Maciej Kabza - Fluktuacje na flet solo (2018) (prawykonanie)
Wykonawca Katarzyna Przybylska – flet.
6. Martin Jose Rodriguez Peris - Concierto Para Quatro
(cz. II - Alicia. Poco lento, cz. IV- Belén. Presto).
7. Friedrich Kuhlau - Grand Quartett e-moll op. 103
Wykonawcy: Kwartet fletowy „Kwadretto" - Marcelina Błasiak - flet, Kamila Borzemska flet, Izabella Kudroń - flet, Przemysław Szczygielski - flet (klasa kameralna dr hab. Eweliny
Zawiślak, mgr Mateusza Wojtkiwa).
VII. Kompozytorzy-wirtuozi Sala Filharmonii im. A Rubinsteina, 23 kwietnia 2019
Program:
1. Juliusz Zarębski – Wielki Polonez Fis-dur na fortepian, op. 6
2. Karol Lipiński – 2 Impromptus na skrzypce solo d-moll, D-dur, op. 34, Kaprys na
skrzypce solo D-dur, op. 29
3. Henryk Wieniawski – Polonez D-dur, Fantazja na tematy z opery „Faust” Ch.
Gounoda, Polonez A-dur
4. Ignacy Paderewski – Utwory fortepianowe: Mazurek a-moll, op. 9, Nokturn B-dur,
op. 16, Menuet G-dur, op. 14, Krakowiak fantastyczny H-dur, op. 14,
Sześć pieśni do słów Adama Mickiewicza, Sonata na skrzypce i
fortepian a-moll, op. 13
Wykonawcy: Wojciech Wołoszyn – fortepian, Kamil Zawadzki – skrzypce, Dominika Przech
– skrzypce, Hanna Holeksa – fortepian, Izabela Ceglińska – skrzypce, Elżbieta Różycka –
Przybylak – fortepian, Piotr Pastuszka – tenor, Anna Ceglińska – skrzypce, Bartosz Skibiński
– skrzypce.
Koncert w ramach nagrody specjalnej na XX Łódzkim Międzynarodowym Konkursie Muzyki
Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi Muzeum m. Łodzi 27 października 2019 r.
Program:
22

1. Nino Rota - Sonata na skrzypce i fortepian
2. Josef Suk - Cztery utwory na skrzypce i fortepian op. 17
3. Grażyna Bacewicz - IV sonata na skrzypce i fortepian
Wykonawcy: Sulamita Ślubowska – skrzypce, Maciej Słapiński – fortepian.
5 grudnia 2019 roku odbył się dofinansowany przez STOART koncert zorganizowany przez
nasz Oddział Etiudy koncertowe na flet solo. Młodzi Kompozytorzy, Młodzi Wykonawcy.
Ta garść informacji o działaniach Oddziału Łódzkiego w ciągu 2019 roku w ocenie
Przewodniczącego świadczy o tym, że byliśmy nastawieni jedynie na przetrwanie –
brakowało prób szerszego zaistnienia w łódzkiej rzeczywistości. Nie udało się wykazać
inicjatywy i podjąć starań, by nasza organizacja – jak się to pięknie mówi – znów zajaśniała
pełnym blaskiem w środowisku muzyków.
W 2019 roku z rekomendacji Oddziału Łódzkiego SPAM Medalem „Zasłużony Kulturze –
Gloria Artis” zostali uhonorowani prof. Ziemowit Wojtczak (brązowym) i dr hab. Łukasz
Błaszczyk, prof. AM.
Redakcja Biuletynu ze smutkiem odnotowuje, że w trakcie trwania aktualnej kadencji
Zarządu, odszedł wieloletni Przewodniczący prof. Mirosław Pietkiewicz.
Anna Liszewska, p.o. Przewodniczącej Oddziału i na podstawie
informacji b. Przewodniczącego Mirosława Pietkiewicza

֍
ODDZIAŁ SPAM W POZNANIU
Podobnie jak w latach ubiegłych, Oddział Poznański zorganizował koncert z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka, który odbył się w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu.
Wykonawcą koncertu był zespół instrumentów dętych blaszanych Castle Brass, zaś jego
adresatami dzieci ze szkół z klasami integracyjnymi i szkół specjalnych, oraz dzieci ze
zwykłych szkół podstawowych. Integracyjny charakter koncertu był jednym z jego
zasadniczych celów; dzieci niepełnosprawne, przebywając pomiędzy dziećmi zdrowymi,
doznawały tak potrzebnego im poczucia akceptacji, ci drudzy zaś mogli się tej akceptacji
uczyć. Bezspornym był więc wymiar wychowawczy tego koncertu. Niewątpliwy był też
aspekt edukacyjno-poznawczy - dzieci poznawały instrumenty i ich brzmienie, na żywo i w
atrakcyjnym repertuarze, co stanowiło pożądaną alternatywą dla proponowanej w tym dniu
dzieciom dużej dawki muzyki mechanicznej.
Drugim wydarzeniem, odbywanym także corocznie, były Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel
Dudziarskich, od wielu już lat przyczyniające się do ochrony ważnych dla naszej kultury
muzycznej wartości niematerialnego kulturowego dziedzictwa. Na imprezę złożyły się:
seminarium i warsztaty poświęcone najważniejszym problemom ochrony tradycyjnych
instrumentów i praktyki wykonawczej, konkurs dla budowniczych tych rzadkich i cennych
instrumentów, oraz koncerty dla publiczności (w tym na Starym Rynku oraz w Muzeum
Etnograficznym - w ramach Nocy Muzeów). W imprezie wzięło udział ok. 50 uczestników.
Nie mogły się niestety odbyć (z powodu braku dotacji) duże koncerty wokalnoinstrumentalne planowane w ramach obchodów Jubileuszu Chrztu Polski i Roku
Nowowiejskiego.
Kazimierz Budzik - Przewodniczący Oddziału
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ODDZIAŁ SPAM W WARSZAWIE
Lata 2017-2020 to okres wzmożonej działalności Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia
Polskich Artystów Muzyków zarówno na niwie koncertowej, jak i w zakresie promowania
kultury muzycznej oraz edukacji artystycznej. Jesteśmy obecni w tych miejscach, w których
z którymi nawiązaliśmy kontakty w minionych latach – także za granicą (Wiedeń).
Zrealizowaliśmy cieszące się uznaniem cykle koncertów tematycznych (edukacyjnych) dla
dzieci w Domu Kultury „Kolorowa‖ w warszawskiej dzielnicy Ursus. Zadbaliśmy o
uhonorowanie pamięci wybitnych kompozytorek: Marii Szymanowskiej i Grażyny Bacewicz,
których rok ogłoszono w szumnie obchodzonym roku Stanisława Moniuszki (2019), co
przyćmiło postaci tych wybitnych kobiet. Koncerty Szymanowska – Maestra zapomniana i Co
łączyło Sherlocka Holmesa z Grażyną Bacewicz zostały zaprezentowane w Pałacu
Nieborowskim, Saloniku Chopina Ośrodka Kultury w Legionowie oraz w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze.
Poranki muzyczne dla dzieci:
12.01.2020 Dzielni Rycerze fletu i korby. Historia Kultury dla Najmłodszych - spotkanie I –
Średniowiecze
02.02.2020 Muzyka w czasach Jagiellonów. Historia Kultury dla Najmłodszych - spotkanie II
– Renesans
Działalność koncertowa
07.09.2019 W. A. Mozart Don Giovanni [spektakl operowy]. Dziedziniec Pałacu w
Nieborowie
Koncert Świąteczny: Barok, 18.12.20, Dom Kultury „Kolorowa‖, współorganizator Dom
Kultury „Kolorowa‖, źródło finansowania ZAW STOART.
W 2017 roku zrealizowaliśmy szereg projektów upamiętniających wybitnych muzyków oraz
postaci historyczne:
- koncertem Marian Sawa In memoriam uczciliśmy pamięć znakomitego kompozytora
Mariana Sawy;
- 200 lecie śmierci wielkiego Polaka - Tadeusza Kościuszki uczciliśmy koncertem muzyki z
epoki (włączając do programu zachowane kompozycje Naczelnika) w warszawskiej Cytadeli
(Muzeum Niepodległości, 2017);
- zapoczątkowaliśmy realizację dużego, wieloletniego projektu w przestrzeni Pałacu
Radziwiłłów w Nieborowie. Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta w wersji
koncertowej z udziałem śpiewaków - studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie oraz utworzonej orkiestry Pałacu La Scoperta zapoczątkował cykl
wydarzeń operowych i współpracę z Fundacją Rodziny Radziwiłłów Trzy Trąby;
- również w Nieborowie od ponad trzech lat członek zarządu naszego oddziału - Wojciech
Świętoński, organizuje cykl kameralnych koncertów pt. Chwile ulotne.
2018 rok - to rok realizacji widowiska operowego open air w Nieborowie. Faust według
Radziwiłła to tytuł naszego przedstawienia opartego na dziele operowym księcia Antoniego
Radziwiłła. Doskonały odbiór tego wydarzenia utwierdził nas w słuszności takiego działania i
w roku 2019 zrealizowaliśmy kolejne widowisko: tym razem „Don Giovanni‖ zabrzmiał w
całości.
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Don Giovanni (deszcz autentyczny)

Nieborów 6.09.2019. Zapowiedź spektaklu Don Giovanni: Marta Straszyńska oraz Monika Antczak – Kurator Muzeum w
Nieborowie i książę Maciej Radziwiłł.

W roku 2020 zaplanowaliśmy kolejne widowisko, do którego rozpoczęliśmy przygotowania
przerwane pandemią. Sytuacja skłoniła nas do zrealizowania dzieła operowego w sieci. Tak
doszło do powstania filmu muzycznego na podstawie śpiewogry Michała Kazimierza
Ogińskiego Filozof zmieniony. Autorką adaptacji tekstu sztuki i libretta oraz reżyserką była
Kamila Straszyńska, opracowania muzycznego i rekonstrukcji zachowanych utworów
kompozytora - Adrianna Furmanik – Celejewska. Dzięki tym artystkom powstała sztuka
komediowa zlokalizowana we wnętrzach nieborowskiego Pałacu. W celu pełnego
wykorzystania okazji powstawania filmu, nagraliśmy koncert z fragmentami muzyki
prezentowanej w tej produkcji. Wymieniłam wybrane - w moim odczuciu najbardziej
znaczące - wydarzenia tych trzech minionych lat, ale trzeba dodać, że jednocześnie odbywały
się liczne koncerty kameralne w wykonaniu członków naszego Oddziału. 1.02.2019 w Domu
Kultury „Kolorowa‖ w Ursusie odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne, podczas
którego red. Jan Popis przedstawił zagadnienie Artystyczne wykonanie utworu muzycznego w
Ustawie o prawie autorskim. Wspominając o nowych miejscach pojawienia się logo
OWSPAM podałam Wiedeń, gdzie Jolanta Sosnowska realizuje swoje projekty, na które
pozyskuje środki w ramach zamówień kompozytorskich (IMiT/MKiDN). Do tej pory
zrealizowała premiery dzieł kompozytorskich Nikolet Burzyńskiej:




2018: Lightflight na skrzypce i organy,
2019: Verdantlight na skrzypce i harfę,
2020: Freelight na skrzypce i chór mieszany
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Dochodzimy teraz do zasługującej na osobny akapit działalności Koła Solistów i
Kameralistów SPAM, które dołączyło do OWSPAM w 2017 roku i prowadzi swoją
niezależną politykę organizacyjną. W jej ramach w 2018 r odbyły się trzy koncerty z udziałem
kwintetów fortepianowych. Wykonane utwory zostały skomponowane w ramach programu
IMiT/MKiDN – Zamówienia kompozytorskie. Dzieła Weroniki Ratusińskiej-Zarmuszko,
Pawła Łukaszewskiego oraz Bartosza Kowalskiego wykonali: Wojciech Świętoński, Kamil
Staniczek, Marta.Piórkowska, Aleksandra Demowska-Madejska oraz Joanna Citkowicz, w
Pałacu Radziwiłłów, Sali ratusza - MOK Legionowo oraz w Sali koncertowej UMFC w
Warszawie.
W grudniu 2019 w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Muzyczny ślad Koło
zrealizowało nagranie i wydanie monograficznej płyty Adama Porębskiego - Suita Pierwsze
dowództwo w wykonaniu członków zespołu Hashtag Ensemble oraz Paul Preussera (wyd.
DUX). Dzieło to jest oparte na motywach powieści Josepha Conrada Smuga cienia.
http://www.dux.pl/porebski-pierwsze-dowodztwo-hashtag-ensemble.html
W 2020 roku odbył się koncert #SweetLoveAway w ramach Festiwalu NeoArte Syntezator
Sztuki w Gdańsku; podczas tego koncertu odbyło się prawykonanie między innymi dzieła
Jakuba Krzewińskiego Modern Romaces zamówionego w ramach programu IMiT/MKiDN –
Zamówienia kompozytorskie. Odbyły się też polskie premiery dzieł Julii Wolfe oraz Kevina
Juillerata. Wykonawcą był zespół Hashtag Ensemble. https://youtu.be/MbDx-x_aCPY.
Ponadto Koło zrealizowało nagrania audio-video projektu Aleksandry DemowskiejMadejskiej Escape from the shadow z dziełami polsko-żydowskich kompozytorów:
Mieczysława Wajnberga, Karola Rathausa, Ignacego Friedmana, Jerzego Fitelberga,
Aleksandra Weprika. Nagranie w wykonaniu Aleksandry Demowskiej-Madejskiej i Wojciech
Pyrcia zrealizowano w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego i opublikowano
w Internecie. https://youtu.be/JDYSv7Pd3lw
Wszystkie projekty Koła zostały wsparte przez ZAIKS i STOART.
Marta Straszyńska – Przewodnicząca Oddziału
Aleksandra Demowska - Madejska – Przewodnicząca Koła

֍
ODDZIAŁ SPAM WE WROCŁAWIU
W roku 2017 powołany został nowy zarząd Oddziału w składzie:
 dr hab. Ryszard Żołędziewski - przewodniczący,
 mgr Andrzej Łucki - wiceprzewodniczący,
 mgr Adrian Masseli - skarbnik,
 mgr Sonia Markiewicz - sekretarz,
oraz
 mgr Jacek Hornik - członek zarządu,
 mgr Mateusz Boduch - członek zarządu.
Działalność wrocławskiego Oddziału SPAM w latach 2017 - 2020 to głównie działania
związane z trzema dużymi wydarzeniami organizowanymi rok rocznie na terenie Dolnego
Śląska, ale także z różnymi koncertami i sesjami naukowymi.
Europejskie Forum Saksofonowe, które już od 2016 roku cieszy się dużym
zainteresowaniem, gościło do tej pory ponad tysiąc uczestników oraz wielu cenionych
pedagogów z różnych stron świata. Do Wrocławia przyjeżdżają saksofoniści nie tylko z
Europy, ale także z Izraela czy Chin. Podczas trzy-cztero dniowego wydarzenia odbywają się:
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konkurs saksofonowy (w różnych kategoriach wiekowych), lekcje mistrzowskie, projekt
Festiwalowej Orkiestry Saksofonowej, Big-Band oraz wiele koncertów, na których występują
zarówno uczestnicy Forum, jak i znakomici pedagodzy: Johan van der Linden, Philippe
Portejoie, Christer Johnsson, Peter Rohrsdofrer i wielu innych. EFS odbywa się dzięki
współpracy Stowarzyszenia z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu,
Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu, jak również Centrum Edukacji Artystycznej,
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentem miasta Wrocław,
Honorowymi Konsulami Austrii, Niemiec, Finlandii, a także z licznymi innymi partnerami.
Pomysłodawcą oraz dyrektorem organizacyjnym Forum jest dr hab. Ryszard Żołędziewski.
Edycje Europejskiego Forum Saksofonowego w latach 2017 - 2020:
* 28-31.03.2017 r.
* 13-15.04.2018 r.
* 29-31.03.2019 r.
* 09-10.2020 r. (edycja on-line: lekcje mistrzowskie i koncerty transmitowane w sieci,
wydanie płyty CD)
Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych w Dusznikach Zdroju to
dziesięciodniowy, letni kurs muzyczny adresowany głównie do młodzieży, która pragnie
rozwijać swoje umiejętności pod okiem profesorów akademickich, głównie pedagogów z
wrocławskiej Akademii Muzycznej - w tym także członków naszego Oddziału SPAM. Kurs
obejmuje naukę w zakresie gry na: flecie, oboju, klarnecie, fagocie, rogu, saksofonie, trąbce,
puzonie, tubie. Zajęcia - to indywidualne lekcje mistrzowskie, warsztaty kameralne,
codzienne koncerty uczestników oraz koncert finałowy. Stowarzyszenie dofinansowuje koszt
uczestnictwa dla młodzieży zdolnej, a w trudnej sytuacji życiowej, (np. w edycji 2017) - dla
dwóch uczestników z Białorusi. Od roku 2020 dyrektorem artystycznym Kursu jest dr Adam
Wolny, natomiast do tego czasu funkcję tę pełnił prof. Czesław Klonowski.
Edycje Kursu w latach 2017 - 2020:
* XXXIV: 03-13.07.2017 r.
* XXXV: 03-13.07.2018 r.
* XXXVI: 03-13.07.2019 r.
* XXXVII: nie odbyła się ze względu na obostrzenia podyktowane pandemią COVID-19.
Konkurs Zespołów Kameralnych to wydarzenie odbywające się co dwa lata.
Organizowany jest w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we
Wrocławiu, jednak edycja 2019 miała miejsce w murach Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu z powodu modernizacji Szkoły. Zespołami kameralnymi
biorącymi udział w konkursie są składy instrumentalne od duetów po oktety, a uczestnikami uczniowie szkół muzycznych I stopnia i II stopnia (występujący również w składach
mieszanych).
Edycje Konkursu w latach 2017 - 2020:
* XXXV: 17-19.03.2017 r.
* XXXVI: 15-17.03.2019 r.
Działania wrocławskiego Oddziału SPAM to również wiele koncertów. Ze względu na
wieloletnią tradycję odbywają się one w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Są to
cykliczne koncerty pedagogów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 27

członków Stowarzyszenia: 20.02.2019 r., 12.03.2019 r., 03.04.2019 r., 21.01.2020 r.,
03.12.2020 r., jak również te z udziałem gości zagranicznych: 20.09.2017 r., 14.05.2018 r.,
09.03.2019 r., 03.06.2019 r., a także wydarzenia towarzyszące, jak koncerty w ramach sesji
naukowej Technika gry na instrumentach dętych 19.04.2018 r.
Sonia Markiewicz – Sekretarz Oddziału

֍
SAMODZIELNE KOŁO SPAM NR 37 W OLSZTYNIE
Wakacje z nutkami
W dniach 9.08-20.08.2017 odbyły się XV Jubileuszowe Warsztaty Muzyczne „Wakacje z
nutkami” w Ośrodku Kalwa w Pasymiu. W Warsztatach udział wzięło 112 uczniów z całej
Polski, a rewelacyjny wręcz Koncert Finałowy odbył się 19 sierpnia 2017 w Sali Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej. Kadrę pedagogiczną stanowili: dr Karina Gidaszewska (skrzypce),
mgr Dorota Obijalska (skrzypce, zespoły, orkiestry), mgr Anna Rzymyszkiewicz (skrzypce),
prof. dr hab. Agata Jarecka (wiolonczela), dr Anna Jundziłł (flet), mgr Agnieszka ProsowskaIwicka (flet), mgr Dorota Żołnacz (klarnet), mgr Beata Ludwicka (fortepian), mgr Matylda
Rogowska (fortepian), mgr Tomasz Michalak (zespoły kam.), ad. dr hab. Piotr Sułkowski
(orkiestry), mgr Agnieszka Wichłacz(śpiew), mgr Justyna Chudy (fizjoterapia).
Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu „Wakacji z nutkami‖ nadeszły dla Kadry i
Organizatorów między innymi od Prezydenta Olsztyna oraz od Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury.
XVI Warsztaty Muzyczne „Wakacje z nutkami”, Pasym 2018
W dniach 08.08 – 19.08.2018 odbyły się XVI Warsztaty Muzyczne „Wakacje z nutkami”
dla dzieci i młodzieży w Ośrodku „Kalwa‖ w Pasymiu, wśród mazurskich lasów nad
jeziorem Kalwa. Organizatorem było olsztyńskie koło Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków oraz Firma Edukacyjna „Amabile‖ - Dorota Obijalska, we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Olsztynie oraz Filharmonią Warmińsko – Mazurską w Olsztynie. Na
Warsztaty przyjechało 113 uczestników z całej Polski. Zajęcia odbywały się w
specjalnościach: skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, fortepian. Program obejmował lekcje
indywidualne, zespoły kameralne, orkiestry, pracę z akompaniamentem.
Uczestnicy w 2018 roku pracowali pod okiem znakomitej kadry opiekuńczo – wychowawczej
i pedagogicznej w składzie:
Prof. dr hab. Agata Jarecka (AM im. G. i. K. Bacewiczów w Łodzi) – wiolonczela
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa – (AM im. S. Moniuszki w Gdańsku) – skrzypce
Mgr Anna Rzymyszkiewicz (Warszawa) – skrzypce
Mgr Dorota Obijalska (Olsztyn) – skrzypce
Mgr Dorota Żołnacz (Warszawa) – klarnet
Mgr Agnieszka Prosowska – Iwicka (Warszawa) – flet
Mgr Ewa Gawrońska (Olsztyn) - wiolonczela
Dr Anna Jundziłł (Olsztyn) – flet
Mgr Beata Ludwicka (Warszawa) – fortepian
St. wykł. mgr Andrzej Siarkiewicz (Gdańsk) – fortepian
Mgr Matylda Rogowska (Olsztyn) – fortepian
Podczas warsztatów gościliśmy Jarosława Kordaczuka i Izabelę Kościesza z projektem
Którędy do dźwięku?.
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Ponadto odbyły się Warsztaty wokalne z prof. Marcinem Wawrukiem oraz Warsztaty
fizjoterapeutyczne z mgr Justyną Chudy, a także Warsztaty orkiestrowe z prof. nadzw. dr
hab. Piotrem Sułkowskim – dyrektorem Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie.
Projekt zakończył się koncertami uczestników Warsztatów oraz pedagogów w Ośrodku
„Kalwa‖, koncertem w Pasymiu (17.08.2018 Kościół Rzymskokatolicki) oraz Koncertem
Finałowym 18.08.2018 w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej dla szerokiej publiczności.
Pozostały niezapomniane wrażenia!
14 -25.08.2019 – Wakacje z nutkami
Z grona współorganizatorów Wakacji z nutkami odszedł Miejski Ośrodek Kultury w
Olsztynie, natomiast rozszerzyła się nasza współpraca z Filharmonią Warmińsko-Mazurską.
Koncert finałowy tegorocznych „Wakacji‖ odbył się w jej gmachu, 24 sierpnia, jak zwykle –
z wielkim sukcesem! Poza stałą kadrą pedagogiczną wśród nas zagościli: olsztyński
kompozytor awangardowy Jarosław Kordaczuk i Izabella Kościesza z warsztatami Którędy
do dźwięku? Odbyły się też znakomite warsztaty orkiestrowe z prof. Piotrem Sułkowskim
oraz wokalno-instrumentalne z Agnieszką Kowalik. Tegoroczne Wakacje z nutkami
zakończył koncert uczestników w ośrodku Kalwa i w pasymskim kościele
rzymskokatolickim, oraz wspomniany wcześniej - w Filharmonii.
Warto też wspomnieć, że w roku 2019 powstała praca licencjacka Zuzanny Klofczyńskiej na
wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie materiałów
dotyczących Wakacji z nutkami.
Saloniki muzyczne (77.-80.)
19 lutego 2017 – 77. Salonik muzyczny (oparty na różnych konfiguracjach cyfry 7),
prowadzenie Jarosław Ciecierski;
12 marca 2017 – 78. Salonik muzyczny Pomuzykujmy, a przyjdzie wiosna, prowadzenie
Anna Jundziłł;
7 maja 2017 – 79. Salonik muzyczny Muzyczne układanki, prowadzenie Jarosław Ciecierski;
3 grudnia 2017 – 80. Salonik Muzyczny Georg Philipp Telemann” (w 250 rocznicę śmierci),
prowadzenie Dorota Obijalska i Jarosław Ciecierski. Ten koncert odbył się w Hotelu „Pod
Zamkiem‖ (dawnej siedzibie Szkoły Muzycznej) i, niestety, na skutek odstąpienia przez
MOK od chęci kontynuacji tego cyklu, okazał się ostatnim …
Olsztyńskie Koncerty Organowe
Olsztyńskie Koncerty Organowe w 2017 roku odbyły się pod egidą Miejskiego Ośrodka
Kultury; w ich organizacji nie uczestniczyło Koło SPAM i Jarosław Ciecierski jako kierownik
artystyczny, natomiast nasze Samodzielne Koło SPAM nr 37 w Olsztynie zorganizowało
Koncert Jakubowy w Konkatedrze św. Jakuba (25.07.2017) z udziałem artystów z Włoch:
Silvano Rodi (organy), Dominika Zamara (sopran), a Olsztyn, zgodnie z założeniami tych
koncertów („kameralne muzykowanie olsztynian i ich gości‖) reprezentował organista,
Jarosław Ciecierski. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego lata. W
organizacji tego koncertu pomoc finansową okazało STOART.
W roku 2018 (od 8 lipca do 26 sierpnia) w Konkatedrze św. Jakuba odbyły się
Jubileuszowe XL Olsztyńskie Koncerty Organowe, które ponownie udało się nam
poprowadzić z Miejskim Ośrodkiem Kultury, a kierownictwo artystyczne sprawował
Jarosław Ciecierski, związany z Koncertami od 1999 r. Z tej okazji były także podziękowania
i upominki od Urzędu Miasta: dla prof. Andrzeja Chorosińskiego (poprzedniego dyrektora
artystycznego Koncertów), Anny Jundziłł (Przewodniczącej Koła SPAM w Olsztynie) oraz
Jarosława Ciecierskiego (aktualnie prowadzącego Koncerty). Program Koncertów
Jubileuszowych był w dużym stopniu retrospektywny, bowiem zaprosiliśmy wykonawców z
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kraju i zagranicy, już wcześniej związanych z naszym festiwalem . Wystąpili: zespół wokalny
Cantamen (Białystok); Jarosław Ciecierski – organy (Olsztyn), Bernhard Gfrerer – organy
(Salzburg), Maria Perucka – skrzypce (Gdańsk), Roman Perucki – organy (Gdańsk), Aga
Winska – sopran, Karol Gołębiowski – organy (Bruksela), Krzysztof Latała (Kraków), Felix
Ketterer (Offenburg), Józef Serafin – organy (Kraków), Andrzej Chorosiński– organy, Michał
Chorosiński – recytacje. Wprawdzie nie było Koncertu Jakubowego, ale, jak się okazało, po
raz ostatni mieliśmy możliwość zacząć Olsztyńskie Koncerty Organowe uroczystą Mszą
Inauguracyjną – z udziałem wykonawców tego dnia. Odbył się jednak dodatkowy koncert w
święto 15 sierpnia: Magdalena Białecka (organy) zagrała program pt. Muzyka organowa
wyższych sfer”.
W 2019 roku (i później) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie jednostronnie przejął
zarządzanie festiwalem, tak więc ani SPAM, ani J. Ciecierski w nim nie uczestniczyli.
Inne koncerty okolicznościowe
19.05.2019 – Pokochaj muzykę Stanisława Moniuszki – Koncert monograficzny SPAM w
200- setną rocznicę urodzin kompozytora, zorganizowany we współpracy z Państwową
Szkołą Muzyczną I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie, pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta, p. Piotra Grzymowicza. Gospodarzem koncertu była nasza Koleżanka
Jolanta Sołowiej, zaś Julitta Pałys wraz z Ewą Chrabłowską opracowała prezentację
multimedialną o Kompozytorze. Koncert w Ratuszu był połączony 25-leciem pracy
artystyczno-pedagogicznej Pani Jolanty Sołowiej. Jubilatka otrzymała wtedy przyznaną
przez Prezydenta Olsztyna Statuetkę Św. Jakuba.
Na koncercie wystąpili uczniowie i pedagodzy naszej Szkoły w repertuarze wokalnym i
instrumentalnym, obrazującym twórczość Moniuszki z różnych okresów jego życia;
zabrzmiały nie tylko „hity‖ w rodzaju słynnych arii czy pieśni, ale również utwory mniej
znane, a bardzo interesujące. Koncert zgromadził w Sali Sesyjnej Ratusza licznych słuchaczy,
żywo reagujących na tę muzykę i świetne wykonania. Wydarzenie to wpisało się w nasz cykl
dorocznych koncertów monograficznych, jaki od wielu lat promujemy.
Rozpoczęcie cyklu koncertów – „Poranki Muzyczne” w Kamienicy Naujacka (MOK) we
współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i olsztyńską Szkołą Muzyczną.
Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Ewa Wankiewicz.
28.11.2019 – 1. Poranek Muzyczny
11.02.2020 – 2. Poranek Muzyczny w MOK
Sprawy Koła
Na wniosek naszego Koła Zarząd Główny SPAM przyznał panu Włodzimierzowi
Jarmołowiczowi tytuł Zasłużonego Członka SPAM.
Anna Jundziłł - Przewodnicząca Koła

֍
SAMODZIELNE KOŁO SPAM NR 112 PRZY FILHARMONII ŁÓDZKIEJ IM. A.
RUBINSTEINA
Koło SPAM przy Filharmonii Łódzkiej zorganizowało dwa koncerty:
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14.04.2018 Koncert Muzyki Polskiej Katyń in Memoriam z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości. Koncert odbył się w Archikatedrze Łódzkiej;
26.04.2020 w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi koncert związany z 80-ą
rocznicą zbrodni katyńskiej.
Są to ważniejsze wydarzenia z działalności Koła.
Jakub Kosmal – Przewodniczący Koła

֍
SAMODZIELNE KOŁO SPAM NR 28 PRZY FILHARMONII NARODOWEJ
W latach 2017-2020 odbyły się dwie edycje Nadzwyczajnych Koncertów Charytatywnych:
29.04.2018 – I na rzecz Joanny Tic-Ramos
23.04.2019 - II na rzecz Joanny Turkowskiej.
W obu edycjach zebrano 110 tysięcy PLN i przekazano na rehabilitację oraz leczenie obu
Beneficjentek. Wszyscy, którzy brali udział i organizacji i realizacji koncertów pracowali bez
wynagrodzenia z tego tytułu. ZAW STOART przekazał dotację na realizację obu koncertów,
która w całości została przeznaczona na ich rozpropagowanie medialne (plakaty, zaproszenia,
programy, reklamy w metrze itp). Koncerty te zostały objęte Honorowym Patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwoty z wylicytowanych podczas
koncertów przedmiotów od darczyńców / partnerów zostały dodane do zebranej sumy. W
działaniach dotyczących koncertów pomoc i wsparcie okazał ZG oraz Oddział Warszawski
SPAM.
Koło SPAM w FN organizowało imprezy, mające na celu uhonorowanie wieloletniej pracy
artystycznej muzyków przechodzących na emeryturę. Dzięki składkom koncertom tym
towarzyszył poczęstunek. Ponadto każdy muzyk, któremu poświęcone jest spotkanie
otrzymuje swoje zdjęcie z koncertu oprawione w ramkę – prezent i pamiątkę od naszego
Koła. Nieoceniona jest współpraca z pp. Deluga-Góra, dzięki którym są piękne zdjęcia
naszych artystów (przyszłych emerytów). Spotkaniom towarzyszą wzruszenia, emocje, a jest
poniekąd obowiązek godnego uhonorowania wieloletniej pracy artystycznej członków naszej
orkiestry.
W planach naszego Koła jest organizacja konkursu na wsparcie finansowe indywidualnego
projektu artystycznego dla naszych członków oraz piknik rodzinny na zakończenie pandemii
(koszty pokryjemy z naszych składek).
Marcin Wiliński – Przewodniczący Koła

֍
SAMODZIELNE KOŁO MUZYKOLOGÓW NR 102
Samodzielne Koło nr 102 – jako jedyne w kraju – zrzesza muzykologów (nie wykluczając
przedstawicieli innych specjalności), co w znacznym stopniu określa merytoryczną
aktywność jego członków.
7 lipca 2017 r. podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy Zarząd Koła w
składzie: Maria Wróblewska – przewodnicząca, Anna Iwanicka-Nijakowska – sekretarz,
Mariola Nałęcz – skarbnik.
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15 czerwca 2018 r. Zarząd Koła podjął uchwałę, zaakceptowaną przez członków Koła, o
skierowaniu do ZG SPAM wniosku o zmianę dotychczasowej nazwy na Samodzielne Koło
Muzykologów SPAM. Propozycja zmiany nazwy wynikała z wykształcenia i zainteresowań
członków Koła, oraz profilu prowadzonej i planowanej działalności. Zarząd Główny SPAM
wyraził zgodę na zmianę nazwy (Uchwała nr 41).
Podczas zebrania podjęto decyzję o zorganizowaniu przez Koło sesji naukowej związanej ze
140. rocznicą fonografii. Sesja Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje,
współczesność, odbyła się 25-26 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Sztuki PAN przy ulicy
Długiej w Warszawie. Współorganizatorami sesji były Sekcja Fonotek Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich i Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a
została ona sfinansowana ze środków pozostających do dyspozycji Samodzielnego Koła
Muzykologów. W przygotowaniu sesji uczestniczyła przewodnicząca Koła, Jacek Jackowski
i Katarzyna Janczewska-Sołomko (która także – podobnie, jak Karolina Skalska i Jacek
Jackowski - wygłosiła referat). Materiały z tej Sesji (z wizualizacją) zostały w 2021 roku
opublikowane w internecie.
Członkowie naszego koła uczestniczą w działaniach – wspólnie z Sekcją Fonotek
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – zmierzających do archiwizacji nagrań historycznych
(niezależnie od popularnej, digitalizacji!), ale postawa niektórych przedstawicieli
administracji stoi na przeszkodzie realizacji tego postulatu, bardzo ważnego dla polskiej
kultury.
W 2018 roku ukazała się drukiem publikacja autorek – członkiń naszego Koła:
Katarzyna Janczewska-Sołomko i Bożenna Rożniatowska zakończyły prace nad leksykonem
Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej : urodzeni do 1871 roku (pozycja ta została wydana
przez SPAM, dzięki przyznaniu funduszy z programu „Muzyczny ślad‖ Instytutu Muzyki i
Tańca oraz dofinansowaniu przez firmę „Tank Production‖ i STOART). Po jego publikacji,
18 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SPAM odbyło się spotkanie promocyjne.
Trwają prace nad przygotowaniem drugiej edycji - poprawionej i uzupełnionej - wydanego
pod egidą Zarządu Głównego SPAM Leksykonu polskich muzyków pedagogów urodzonych po
31 grudnia 1970 roku. W pracach tych aktywnie (społecznie) uczestniczą członkowie naszego
Koła – Maria Wróblewska, Włodzimierz Pigła i Katarzyna Janczewska-Sołomko.
Członkowie Samodzielnego Koła SPAM nr 102 – jak poprzednim okresie – w latach 20172019 aktywnie uczestniczyli w akcji „Znicz‖.
Maria Wróblewska – Przewodnicząca Koła

֍
SAMODZIELNE KOŁO SPAM NR 9 W SZCZECINIE
Koło SPAM nr 9 w Szczecinie aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta i regionu.
Od 2010 roku organizujemy cykl koncertów Harmonie we współpracy z Domem Kultury
„13Muz‖. W latach 2017-2020 odbyło się 15 koncertów. Wystąpili na nich m.in. studenci i
absolwenci Akademii Sztuki, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych, pedagodzy oraz Julita
Juszkiewicz, Michał Landowski, Aleksy Kornicz – absolwent Royal College of Music w
Londynie e w klasie fortepianu. Udział wzięły też zespoły: Chór Nauczycielski Primo Vere
pod dyrekcją x. Zbigniewa Woźniaka i duet akordeonowy z Zespołu Szkół Muzycznych w
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Szczecinie. Koncerty przygotowali: Bogdan Górnik, Barbara Stalmierska, Bogusław
Jakubowski, Sylwia Burnicka-Kalischewska, prowadziła Ludwika Mitkiewicz.
Nowością w naszej działalności były koncerty charytatywne organizowane w kościołach.
Współpraca z Filharmonią w Szczecinie to koncerty na placu im. Waleriana
Pawłowskiego oraz wydanie przez Filharmonię ostatniej książki, pozostawionej w
maszynopisie, Poradnik Melomana autorstwa Waleriana Pawłowskiego, w setną rocznicę
Jego urodzin – 2020 rok. W pracy nad książką brały udział Maria Behrendt i Ludwika
Mitkiewicz. Fragmenty publikacji są umieszczone przez Filharmonię na Youtube.
Kurier Szczeciński – na nasz wniosek – otworzył cykl Młody Muzyczny Szczecin,
prezentujący sylwetki naszych muzyków.
W Domu Kultury 13Muz odbyły się koncerty z cyklu Harmonie (dotowane przez STOART):
25 listopada i 16 grudnia 2018 roku oraz 13 stycznia 2019 - Koncert karnawałowy i koncert
12 grudnia 2019 roku.
W czerwcu 2018 roku z okazji 55. Rocznicy powstania zespołu wokalnego Berżeretki,
założonego przez Jana Szyrockiego w szczecińskiej Akademii Sztuki odbył się koncert Moje
Berżeretki, który przygotowała i prowadziła Ludwika Mitkiewicz. W koncercie Berżeretki po
latach wziął udział zespół Berżeretki, Szczeciński Chór Kameralny oraz Mirosława Białas –
fortepian i Zbigniew Miński – flet. W organizacji koncertu pomogły władze Miasta
Szczecina.
Ponadto członkowie Koła uczestniczyli w akcji „Znicz‖.
Prof. Eugeniusz Kus otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Odeszła od
nas nestorka – Elżbieta Berczyńska-Kus.
Ludwika Mitkiewicz – Przewodnicząca Koła

֍
WARSZAWSKIE SAMODZIELNE KOŁO SENIORÓW
Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów do 2018 roku organizowało co drugą środę
koncerty w ówczesnym lokalu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków przy ul. Marszałkowskiej 66 m. 24. W obecnym lokalu niestety nie ma warunków
na organizowanie takich wydarzeń.
֍

POZA SPAM-EM TEŻ SIĘ ŻYCIE TOCZY…
Członkowie Zarządu Głównego i Pani Dyrektor Biura zostali poproszeni o napisanie krótkich
tekstów, opisujących ich poza–spamowską działalność - zawodową i inną. Chcemy dać się
lepiej poznać Członkom Stowarzyszenia.
Małgorzata Chmurzyńska

Poradnictwo psychologiczne
W swoim dość już długim życiu zawodowym odgrywałam różne role – od akompaniatorki,
ilustratorki i dyrygentki (w domach kultury, teatrach amatorskich), poprzez prowadzenie
zajęć muzyczno–ruchowych w przedszkolach, bycie nauczycielką w szkołach muzycznych I
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i II st. (gdzie udało mi się prowadzić choćby w minimalnym zakresie niemal wszystkie
przedmioty ogólnomuzyczne), aż po rolę wykładowcy akademickiego i naukowca na UMFC.
Moje przechodzenie jako nauczycielki przez kolejne poziomy nauczania związane było z
zaliczaniem przez moje dzieci poszczególnych etapów edukacyjnych – one do przedszkola, to
ja z nimi (jako rytmiczka), one do szkoły podstawowej, to ja do I st. itd. Na tę
„rozciągliwość‖ pozwalało mi dość szerokie wykształcenie. Lubię o sobie mówić, że mam
wprawdzie tylko jeden doktorat, ale za to aż trzy „magisterki‖ (AMFC – muzyk, UW –
muzykolog, SWPS – psycholog).
Ale poprzedni rok - to dość wąska działalność, która do tej pory stanowiła margines w moim
życiu zawodowym – psycholog poradniany dla muzyków. W związku z epidemią m.in. na
mój wniosek dyrekcja Instytutu Muzyki i Tańca (wówczas w osobie Maxymilana Bylickiego)
podjęła decyzję o uruchomieniu programu „Wspieramy‖ (podtrzymaną później przez obecną
dyr. Katarzynę Meissner), którego głównym elementem stało się bezpłatne poradnictwo
psychologiczne on–line dla muzyków (także dla członków SPAM!) i tancerzy.
I tak od ponad roku, wraz z koleżankami – specjalistkami w zakresie psychologii muzyki i
psychologii tańca – rozmawiamy ze zgłaszającymi się do nas muzykami różnych specjalności
i poziomów; ze studentami akademii muzycznych (nawet uczniami II st., o ile są pełnoletni) i
zawodowymi muzykami; z nauczycielami szkół muzycznych, członkami orkiestr,
freelancerami, kompozytorami i teoretykami; instrumentalistami i wokalistami; głównie
„klasykami‖, choć zdarzają się także i „nie klasycy‖. Z czym przychodzą? O czym
rozmawiamy?
Spektrum tematów i problemów jest bardzo szerokie. Wśród nich są:
 związane z covidem i i jego konsekwencjami (z utratą stabilizacji zawodowej,
osobistej, z poczuciem zagrożenia, niepewności, z utratą zaufania do instytucji);
 i niecovidowe, związane z różnymi (czasem doraźnymi) kryzysami życiowymi,
(takimi jak wypalenie zawodowe, rozpad związku), konfliktami z osobami ze swojego
otoczenia, w relacjach rodzinnych, w środowisku pracy, z wyzwaniami wynikającymi
z realizacji własnych aspiracji i celów;
 problemy będące następstwem codziennych trudności adaptacyjnych; problem z
radzeniem sobie ze stresem życia codziennego, z doświadczaniem niepokoju, lęku lub
przygnębienia, apatii, obniżenia nastroju, niskiego poczucia wartości, silnego napięcia,
czy obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi; z przeżywaniem i
niekontrolowaniem trudnych emocji i nieradzeniem sobie ze złością, gniewem,
agresją;
 i te o charakterze bardziej egzystencjalnym, (kryzys wartości, pytania o sens życia,
podejmowanie fundamentalnych decyzji życiowych).
W czym my – psycholożki - staramy się naszych rozmówców wspierać? Pomagamy w
określaniu przyczyn trudności, kryzysów, w nabywaniu nowych umiejętności, asertywności,
umiejętności społecznych, komunikacyjnych. Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu trudnych
sytuacji. Pomagamy naszym rozmówcom odkrywać ich własne możliwości i ograniczenia,
rozwijać świadomość samych siebie, budować własny pozytywny obraz. Rozwijamy
wspólnie ich umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz panowania nad nimi.
radzenia sobie ze stresem, z konfliktami, z krytyką. Pracujemy razem nad motywacją i
prokrastynacją, nad organizacją i zarządzaniem ich czasem, a przede wszystkim – nad
samoświadomością i samowiedzą dotyczącą ich mocnych i słabych stron.
Jednym z celów działania psychologów muzyki jest doprowadzenia do optymalnego
funkcjonowania muzyka: jako człowieka, ale i jako artysty, zwłaszcza jeśli chodzi o
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wykorzystywanie posiadanych zdolności i ich dalszy rozwój. Stąd podczas konsultacji
psychologicznych omawiamy takie zagadnienia, jak: zasady efektywnego ćwiczenia na
instrumencie, zasady skutecznego uczenia się na pamięć, przygotowanie do występu
publicznego, radzenie sobie z tremą, kwestie interpretacji itp.; zagadnienia dogłębnie zbadane
przez psychologię muzyki .
Pojawiają się też tematy bardziej ogólne, na przykład związane z wątpliwościami wokół
modelu funkcjonowania szkolnictwa muzycznego, na ile jest on rozwojowy i przyjazny
uczniom. Sama kilka lat temu pisałam artykuły oparte na badaniach własnych na temat
dyrektywnej pedagogiki, dominującej w szkołach muzycznych, której konstytutywnym
składnikiem jest autorytarny nauczyciel instruktor, źródło wiedzy i wszelakiej mądrości,
wydający polecenia, niedopuszczający uczniów do głosu, ograniczający ich swobodę twórczej
wypowiedzi i rygorystycznie egzekwujący swoje zalecenia. O zachowaniach takich
nauczycieli utrwalonych w straumatyzowanej pamięci byłych uczniów pisała także p. prof.
Zofia Konaszewicz z UMFC.
Na koniec chcę wspomnieć o jeszcze jednym leitmotivie, który od czasu do czasu
wybrzmiewa podczas moich konsultacji psychologicznych i przywodzi na myśl głośne
ostatnio medialnie odkrywanie i ujawnianie przemocy oraz mobbingu najpierw w środowisku
aktorskim, a w ślad za nim także w innych, na przykład medycznym. Czy to możliwe, aby to
zjawisko dotykało także szkół i uczelni muzycznych, instytucji kultury muzycznej? Moi
rozmówcy dostarczają materiału i dowodów na to, że mobbing to nie tylko korporacyjna
przypadłość; że może pojawiać się także w centrach sztuki i przybytkach kultury.
Przykładowo – wspomnę o nauczycielach szkół muzycznych, nieraz kompletnie
sfrustrowanych i bezradnych w zetknięciu z władzą dyrekcji, która rozdaje łaski i nagrody, ale
także kary; arbitralnie według własnych sympatii przydziela dodatki motywacyjne, szantażuje
nieposłusznych – nie mogę nic zrobić, bo jak coś powiem, to dostanę taki grafik z przerwami
w środku, że na inną pracę nie starczy mi czasu. Niezwykle trudno się słucha także
wspomnień byłych studentów, którzy doświadczali przemocy psychicznej ze strony swoich
pedagogów.
Pamiętajmy, że blisko 40% dorosłych cierpi na problemy dotyczące codziennego
funkcjonowania, przechodzi różne kryzysy, którym – przy odpowiednim wsparciu
psychologicznym – można z powodzeniem stawić czoła.
Zapisy na stronie: https;//imit.org.pl/wspieramy

֍
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Ryszard Cieśla

Tekst osobisty
Pamiętam wrzesień 1983 roku. Z dopiero co uzyskanym dyplomem Akademii (wtedy)
Muzycznej im. Fryderyka Chopina podpisałem pierwszy w życiu kontrakt z Teatrem Wielkim
w Warszawie. Kiedy zjawiłem się na próbach w Teatrze, koledzy z orkiestry spytali mnie czy
chcę się zapisać do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków; odparłem, że oczywiście,
co też z dumą płynącą z faktu wstępowania do tak szacownej organizacji, uczyniłem. Przez
lata całe, gdzieś na obrzeżach aktywności zawodowej percepowałem aktywność naszej
organizacji oraz nazwiska kolejnych znakomitości jej przewodzących. Przez myśl mi nie
przeszło wtedy, że kiedyś może i na mnie spaść brzemię odpowiedzialności w działaniu na
rzecz środowiska muzyków jako Prezes. To wielka odpowiedzialność, przecież i satysfakcja z
możliwości działania dla naszego wspólnego dobra. Nie mnie oceniać efekty kończącej się
kadencji, ale dwie kwestie chcę podkreślić:
- moi współpracownicy, na których mogę liczyć, na ich wiedzę, doświadczenie, rozsądek i
merytoryczne podejście,
- szczególny moment, kiedy (miejmy nadzieję, że tak się stanie) stoimy u progu wejścia w
życie ustawy organizującej (nareszcie) instytucjonalnie, społecznie nas artystów jako ważną,
istotną część tkanki społecznej.
Fakt możliwości aktywnego uczestnictwa, wspierania najpierw prac Ogólnopolskiej
Konferencji Kultury, później eksperckiego zespołu pracującego nad ustawą, zachowam we
wdzięcznej pamięci (pod warunkiem że nam się uda). Jeżeli nie, to powiem jak Murphy w
Locie nad kukułczym gniazdem: przynajmniej próbowaliśmy.
Ten tekst miał być o sobie, a nie o pracach w Stowarzyszeniu, ale wspomniałem o tym jako o
drodze, którą przebyłem: od szeregowego członka Stowarzyszenia do pełnienia funkcji
prezesa. Drodze, którą przebyłem, bo zawsze wiedziałem, że jestem muzykiem, a jako muzyk
jestem członkiem tej muzycznej rzeszy twórców kształtujących muzyczną rzeczywistość w
kraju. I z tego jestem dumny.
Gdyby mnie ktoś spytał o moje aktywności, pasje poza-zawodowe, które niełatwo realizować
z racji, przynajmniej na razie, sporej liczby obowiązków zawodowych - Uczelnia i
społecznych: SPAM, Towarzystwo Moniuszkowskie, Filharmonia Traugutta, reżyseria,
warsztaty wokalne, to wymieniłbym dwie: moje wnuki i poezja.
Tak się złożyło, że mam już siedemnaścioro (sic!) wnuków, a możliwość kontaktu z nimi jest
dla mnie czasem radości nie do przecenienia. Najważniejszą porą roku są wakacje, kiedy – to
już rytuał – razem – ja z żoną i kto może, moje córki z mężami, wyruszamy nad morze (jest
takie stałe lokum u naszych znajomych w Wierzchucinie) i tam przeżywamy wspólnie trzy
tygodnie, za którymi się potem tęskni cały rok. Pamiętam imiona wszystkich wnuczek i
wnuków (są ciasno upakowani wiekowo, więc tworzą hałaśliwą ferajnę, przy której nie
można się nudzić!). W tym roku polskie morze zobaczy najmłodszy z nich: Stefanek (właśnie
skończył dwa miesiące), a my jak w wojsku przed wyjściem do cywila, już odliczamy dni.
Druga pasja, o której wspomniałem – to poezja. Narodziła się przed wielu laty, przypadkiem,
a to, że się zakorzeniła i rozwinęła zawdzięczam żonie. Gdy kiedyś, przy okazji, napisałem
okolicznościowy wierszyk na imieniny znajomemu, to moja żona przy kolejnej okazji
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poprosiła mnie o kolejny, a potem kolejny… Mimo moich oporów nie ustępowała i tak
rymowałem na następne okazje, aż przyszedł moment kiedy poczułem, że chcę coś napisać do
siebie, bez okazji. A że warto próbować, że poezja to dotknięcie sfery wrażliwości ważnej i
potrzebnej tak jak muzyka, taniec, malarstwo czy rzeźba, wiedziałem i doświadczałem za
każdym razem gdy słuchałem wspaniałych aktorów recytujących mistrzów polskiej literatury,
których jako dyrektor artystyczny Filharmonii Traugutta zapraszałem na wieczory z poezją,
organizowane przed laty w Warszawie. Dorobek mam skromny, zaledwie jedna książeczka:
Fraktale bytu wydana przez „Bonus Liber‖ w 2015 roku (w tej chwili przygotowujemy
wydanie poszerzone). Poniżej okładka z piękną grafiką niezwykle zdolnego architekta, dziś
już prezesa firmy, mojego siostrzeńca Jana Piziaka (zachęcam do odszukania go na
Instagramie). W planach mam nowy projekt (aktualnie na ukończeniu), tym razem coś
zabawnego i pośrednio związanego z muzyką… Sza… nie należy zapeszać.
I na koniec próbka mojego tekstu, który napisałem zauroczony operą Eugeniusz Oniegin.
Dopiero kiedy ją reżyserowałem doceniłem w pełni zarówno tekst puszkinowski, jak i to co
wniósł do opowieści o Tatianie Czajkowski.

Oniegin...
Tak mnie Czajkowski zaczarował,
tak Onieginem swym mnie uwiódł,
że trudno zachwyt ubrać w słowa
za com ja jego tak polubił?
Czy za gałubkę, za Tatianę,
która zwiedziona serca żarem,
pisząc swój list do Oniegina
zwyczaju przekroczyła miarę?
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Może za Olgę, promyk hoży,
srebro radości zbyt naiwne,
że rdzawą zazdrość los położył
pomiędzy serca tak niewinne?
A może też za Władimira,
za jego czysty osąd rzeczy,
że się przyjaźni nie rozmienia,
nawet gdy przyjaźń temu przeczy?
Lub Oniegina portret mroczny,
kreślony fatum złego ręką,
co wszystko niszczy czego dotknie
i wszystkim staje się udreką?
Na którąkolwiek spojrzeć stronę
zaczarowanej partytury,
serce przenika słodka boleść
za światem, który się zagubił.
Za ośnieżonym Petersburgiem,
bogatym w przepych swych salonów,
odeszłym w krwawej rewolucji,
w wieku upadku carów, tronów...
Za Białą Rosją, niezmierzoną
co ją zmieliły czasu młyny,
zorzą polarną rozświetloną,
o której Bułat składał rymy,
że tak mu żal, że już nie przemkną
wprzęgnięte w sanie trojki gniewne,
którymi Puszkin Aleksander
na bale śpieszył... pisząc wiersze.
(13 marca 2006)

֍
Piotr Dąbrowski

Jak zostałem muzykologiem
Obok mojej głównej aktywności zawodowej jaką jest gra na puzonie w orkiestrze Teatru Wielkiego
Opery Narodowej, od niemal dwudziestu pięciu lat zajmuję się wykonawstwem muzyki dawnej na
puzonie historycznym. Trudno w to uwierzyć, a może i wstyd się przyznać, kilka lat temu, po
dwudziestu latach gry na tym instrumencie, doszedłem do wniosku, że niewiele o nim wiem, a
moja wiedza na temat wykonawstwa muzyki dawnej jest mizerna. Właściwie należało mnie uznać
za sprawnego puzonistę, który nauczył się grać na kopii instrumentu historycznego w stylu niewiele
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odbiegającym od współczesnego. Proces dojścia do tej konstatacji był niezwykle złożony i
zasługuje na osobny opis, najważniejsze jednak, że świadomość ta skłoniła mnie do powzięcia
decyzji o zmianie tego stanu. Najprostszym krokiem w tej sytuacji byłoby podjęcie studiów w
klasie puzonu historycznego; niestety polskie uczelnie nie dysponują takim profilem nauczania.
Postanowiłem więc rozwijać swoje umiejętności wykonawcze pod kierunkiem wybitnych
wirtuozów puzonu historycznego takich jak Wim Becu, Adam Woolf czy David Yacus podczas
prowadzonych przez nich kursów instrumentalnych. Nadal miałem jednak świadomość, że
posiadam duże braki dotyczące historii muzyki, a zwłaszcza historii mojego instrumentu oraz, że
wiedza historyczna jest nieodzowna do rzetelnego wykonawstwa muzyki dawnej.
W jakiś dziś tajemniczy dla mnie sposób zrodził się pomysł podjęcia studiów muzykologicznych na
Uniwersytecie Warszawskim. Nie ukrywam, że bardzo pomocna w podjęciu tej decyzji była
łatwość dostania się na ten kierunek, bowiem będąc absolwentem wyższej uczelni muzycznej, na
muzykologii zamierzałem podjąć studia drugiego stopnia (nie obowiązywały jakiekolwiek
egzaminy wstępne). Same studia nie były już takie łatwe. Można powiedzieć, że w ich ramach
zdobyłem wiedzę, której szukałem, ale okazało się, że interesujące mnie zagadnienia związane z
historią muzyki „okolic‖ XVII wieku, to tylko mały wycinek wiedzy muzykologicznej. Było to
niezwykle interesujące i rozwijające, ale niejako niechcący musiałem w różnym stopniu zapoznać
się m.in. z nowoczesnymi metodami analizy muzycznej, elementami etnomuzykologii, społecznymi
kontekstami muzyki popularnej, ogólną psychologią muzyki czy odkryciami archeomuzykologii.
Największą przeszkodą w ukończeniu
studiów
stało
się
napisanie
pracy
magisterskiej. I tu należy stwierdzić, że tak
nieprzyjemna dla większości w skutkach
pandemia okazała się niezwykle pomocna
przy pisaniu pracy. Słynny staropolski
lokdałn,
mimo ogólnego marazmu,
wprowadził też pewien spokój w moim życiu,
co
sprzyjało
powolnemu,
ale
systematycznemu „popychaniu‖ mojej pracy
do przodu. Oczywiście siedzenie w domu,
brak pracy i kontaktów osobistych na dłuższą
metę nie sprzyjały mobilizacji i odbierały
motywację do pracy intelektualnej, jaką jest
tworzenie tekstu naukowego, więc nie
wykluczam, że być może w „normalnych‖
warunkach praca powstała by szybciej, ale
tego już się nie dowiemy. Niezaprzeczalnym
faktem jest natomiast, że 1 kwietnia br.

obroniłem długo powstającą pod kierunkiem
dr hab. Ireny Bieńkowskiej pracę magisterską
zatytułowaną Rola puzonu w twórczości XV –
I połowy XVIII wieku. Tym samym zupełnie
niespodziewanie, po pięćdziesiątce, zostałem
muzykologiem. Polecam !

Sebastian Virdung (ok.1465– po 1511), Musica getutscht, Bazylea 1511, fragment.
Źródło: https://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/9e/IMSLP313726-PMLP176555-musicagetutschtv00vird_1511.pdf

֍
Aleksandra Demowska-Madejska

Muzyk-freelancer
Jako Sekretarz Zarządu Głównego SPAM i muzyk kameralista - freelancer, w ciągu całego
ubiegłego roku i w pierwszym kwartale roku 2021, starałam się nawiązywać kontakt z muzykami
pozostającymi, tak jak ja, w sytuacji wielkiej niewiadomej dotyczącej artystycznej przyszłości.
Aktualizowałam katalog potrzeb i przekazywałam go na bieżąco, za pośrednictwem Prezesa SPAM,
do komisji kryzysowej pracującej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego Sportu. Nie na
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wszystkie nasze prośby odpowiedziano pozytywnie, ale część z nas otrzymała pomoc - choć
nierzadko symboliczną w obliczu strat poniesionych w związku z pandemią. W 2021 zaproszono
nas do komisji roboczej do spraw freelancerów, zrzeszającej stowarzyszenia i związki twórcze
artystów aktorów, producentów teatralnych i muzyków, ponieważ problemy wywołane
obostrzeniami spowodowały w tych środowiskach podobne negatywne skutki. 23 marca 2021 r. do
Premiera RP Mateusza Morawieckiego skierowano następujące pismo, wypracowane przez
środowiska aktorów i muzyków:
Szanowny Panie Premierze
W imieniu osób zatrudnionych w sektorze kultury na umowy cywilno-prawne (freelancerów)
apelujemy o pilne wsparcie tej grupy, która w wyniku epidemii COVID-19 została pozbawiona
możliwości zarabiania i znajduje się w dramatycznej sytuacji.
Pomoc realizowana w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, choć bardzo ważna dla sektora,
w dużej mierze nie dotarła do freelancerów. Zaświadczenia postojowe dla osób na umowach
cywilnoprawnych są przyznawane tylko jednokrotnie, podczas gdy dla przedsiębiorców trzykrotnie.
Koniecznie należy zwrócić też uwagę na ogromną grupę artystów i innych pracowników
związanych z produkcją wydarzeń artystycznych, którzy nie mogą się ubiegać o świadczenie
postojowe, gdyż nie spełniają bardzo wąskich kryteriów - aby dostać pomoc, trzeba posiadać
aktualną umowę o dzieło/zlecenie i zarabiać - a przecież przy braku festiwali, wydarzeń
kulturalnych, ograniczonej pracy teatrów - takie umowy nie są zawierane! Ogromna grupa została
pozbawiona jakiejkolwiek pomocy!
Apelujemy o mechanizm pomocy skierowany bezpośrednio do artystów-freelancerów.
Proponujemy wprowadzenie refundacji połowy utraconych dochodów, obliczonej na podstawie
deklaracji podatkowej PIT - porównującej rok 2019 i 2020, z ustaleniem górnej granicy
refundowanych kwot.”
Pod pismem podpisały się następujące organizacje: Gildia Reżyserów Teatralnych ZZ
GPRiRT, Unia Teatrów Niezależnych, Instytut Teatralny, Zarząd Główny ZZAP, Zarząd Główny
ZZMRP oraz nasz Zarząd SPAM. Niezależnie jako SPAM zgłosiliśmy uwagi do pisma dotyczącego
Tarczy 6.0 z grudnia 2020; związane z pominięciem w katalogu jako PKD wiodącego 90.03.Z
określenia „Artystyczna Działalność Twórcza”.
֍
Katarzyna Janczewska-Sołomko
…Muzyczna archeologia
Truizmem jest, że społeczna działalność w Zarządzie Głównym SPAM zwykle jest równoległa z
pracą zawodową, realizacją planów osobistych, rozwijaniem i pogłębianiem zainteresowań. Moje
zawodowe działania początkowo koncentrowały się na pedagogice muzycznej: pracowałam jako
nauczyciel, kierownik placówki dydaktycznej, wizytator, metodyk, autor i redaktor; w
Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków między innymi pełniłam funkcję przewodniczącej
Sekcji Pedagogów oraz reprezentowałam SPAM w Komisji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim również dotyczyła pedagogiki
(muzycznej). Niestety, etnomuzykologia (m.in. odbyłam jako stypendystka prawie roczną
specjalizację w tej dziedzinie w Konserwatorium Sofijskim) z przyczyn ode mnie niezależnych nie
stała się główną domeną mojej pracy zawodowej.
Ponad trzydzieści lat temu do zainteresowań i zadań zawodowych dodałam nagrania. Jako adiunkt
naukowo-badawczy w Pracowni Zbiorów Dźwiękowych (obecnie Zakład Dokumentów
Dźwiękowych i Audiowizualnych) Biblioteki Narodowej znalazłam się wśród kilkudziesięciu
tysięcy nagrań na różnych nośnikach dźwięku i natychmiast odezwała się we mnie dusza historyka:
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zajęłam się fonograficznymi polonikami, przede wszystkim najstarszymi – z przełomu XIX i XX
wieku. Temat dotychczas nie opracowany kompleksowo, zwłaszcza w zakresie nagrań do 1918
roku – na wałkach fonograficznych, rolkach pianolowych, płytach „akustycznych‖. A materiał
badawczy – wręcz unikatowy – był kilka metrów dalej …
W krótkim czasie stwierdziłam, że historia nagrań to muzyczna archeologia (to sformułowane
przeze mnie zdanie w 2009 roku zaistniało jako tytuł wywiadu Zofii Peret-Ziemlańskiej ze mną w
„Ruchu Muzycznym‖). Trzytomowa pionierska Dyskopedia poloników do roku 1918 (nagroda
naukowa im. A. Łysakowskiego), w której jest prezentowanych kilkanaście tysięcy opisów nagrań,
ukazuje wiele nieznanych zapisów – wykonawców zarówno znakomitych, jak i mało znanych lub
zupełnie zapomnianych. Badania objęły także placówki zagraniczne, gdzie – zwłaszcza za
wschodnią granicą – jest wiele poloników fonograficznych.

Czterotomowa Dyskopedia poloników 1919-1939 (Award for Excellence In Historical Recorded
Sound Research 2014 - certificate of Merit in General Recording Topics) jest kontynuacją
poprzedniej, ale obejmuje okres już nieco lepiej zbadany.
Historia fonografii od początku jest związana z kulturą polską, bowiem pierwszym znanym z
nazwiska artystą, którego kunszt wykonawczy został zapisany przez Thomasa Alvę Edisona był
dwunastoletni wówczas Józio Hofmann, który (po triumfalnym amerykańskim tournée) nagrał na
wałkach fonograficznych kilka utworów Fryderyka Chopina. A „pirackie‖ (może jednak za wiedzą
wykonawców?) nagrania na początku XX wieku w nowojorskiej MET naszych znakomitych
śpiewaków, solistów też prestiżowej sceny – braci Edwarda i Jana Reszke, Marceliny SembrichKochańskiej, Adama Didura, Aleksandra Sas-Bandrowskiego dokonane przez entuzjastę-amatora
Lionela Maplesona czyż nie są wspaniałą kartą naszej kultury? To fakty jedne z wielu, które
„dodają blasku‖ historii polskiej fonografii i cieszą jej badaczy.
Z sentymentem wręcz wspominam 12 (trzynasty, przygotowany, nie doszedł do skutku, ponieważ
nie była to impreza masowa!) koncertów w Bibliotece Narodowej, przygotowanych przeze mnie (z
pomocą współpracowników z Zakładu), podczas których prezentowałam nagrania ze zbiorów
Książnicy Narodowej – w wielu przypadkach unikatowe. Integralną częścią każdego wydarzenia
było wprowadzenie w tematykę przez wybitnego specjalistę (gośćmi byli m.in. prof. Jan
Stęszewski, prof. Irena Poniatowska, Witold Filler, ks. Mirosław Wróbel, prof. Mirosław Perz).
Niewątpliwie również ważne wydarzenie to wystawa w BN (jej komisarzem była też p. Maria
Wróblewska) prezentująca historyczne eksponaty (aparaturę, nośniki dźwięku, akcesoria) i nagrania
z Biblioteki Narodowej oraz wypożyczone z Francji; wystawa ta cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem.
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Wyniki badań prezentowałam także w referatach na wielu konferencjach w kraju i za granicą,
artykułach i innych publikacjach. Swoją cegiełkę dołożyłam też do Bibliografii fonografii Polskiej
pod redakcją p. Marii Wróblewskiej, opublikowanej przez „moją‖ Sekcję Fonotek Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, z której to Bibliografii on-line można z pożytkiem korzystać. Moim
zawodowym życzeniem jest, aby osoby odpowiedzialne za ochronę dóbr polskiej kultury podjęły
przychylną decyzję dotyczącą archiwizacji (dźwiękowej) bezcennych w wielu przypadkach i
unikatowych zabytków fonograficznych, które znajdują się głównie w warszawskiej Bibliotece
Narodowej, ale także w innych placówkach (również w zbiorach prywatnych). Czas działa na
niekorzyść oryginałów …
Fonografia jako przedmiot badawczy towarzyszy mi nieustannie – też w trudnym czasie pandemii.
Nie można było wprawdzie swobodnie korzystać ze zbiorów i czytelni publicznych, ale w
internecie (którego – przyznaję – nie jestem entuzjastką i nauczona doświadczeniem z rezerwą
traktuję niektóre podawane tą drogą informacje) pojawiają się materiały, które wzbogacają naszą
wiedzę i „bank źródeł‖, przydatnych do kontynuacji prac. Zajmowanie się w warunkach domowych
muzyczną archeologią także może mieć swoje zalety…

Wiadomo, że przebywanie w domu nie musi
i nie powinno oznaczać bierności zawodowej,
a aktywność tę w każdej chwili można
urozmaicić na przykład robótką szydełkową –
też z motywem muzycznym.

֍

Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Moje życie to muzyka
Jestem absolwentką Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z
odznaczeniem) w klasie fortepianu prof. Wiktora Mierżanowa i as. Iriny Rumiancewej oraz
kameralistyki w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego. Uzupełniające studia odbyłam w Królewskiej
Akademii Muzycznej w Sztokholmie w klasie prof. Grety Erikson oraz w Szkole Kameralistyki
Radia Szwedzkiego w Edsberg. Już podczas studiów grałam z orkiestrą symfoniczną Filharmonii w
Lublinie i w innych miastach koncerty fortepianowe J.S. Bacha, E. Griega, C. Saint-Saensa, S.
Prokofiewa; wykonywałam również wiele recitali fortepianowych - głównie z muzyką F. Chopina w kraju i za granicą, m. in. we Francji, Holandii, Szwecji, także w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Iranie. Najważniejszym nurtem mojej działalności jest jednak muzyka kameralna.
Towarzyszyłam Jerzemu Artyszowi, Urszuli Kryger, Jarosławowi Brękowi, Andriejowi
Shkurhanowi, Jackowi Laszczkowskiemu, Zofii Kilanowicz, Piotrowi Hausenplasowi, Michałowi
Borzykowskiemu, Janowi Staniendzie (w trio) i innym, z którymi występowałam na
najpoważniejszych estradach koncertowych w kraju i za granicą. Uczestniczyłam w
najważniejszych Festiwalach Muzycznych międzynarodowych i krajowych, jak "Vratislavia
Cantans", festiwale w Dusznikach, Szymanowskiego w Zakopanem, "Musicorama" w Paryżu, Van
Vlaandereen Festival w Limburgu i w wielu innych – m.in. w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii,
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Finlandii, Szwecji, Austrii. Mam na swoim koncie liczne nagrania płytowe i na CD oraz radiowe dokonane w kraju i za granicą, telewizyjne i filmowe, a nagranie z Jerzym Artyszem zostało uznane
za nagranie roku (1990). Jestem współlaureatką (z Urszulą Kryger) nagrody fonograficznej
„Fryderyk 2001‖ za pieśni Karola Szymanowskiego.
Prowadziłam kursy mistrzowskie w Polsce i w innych krajach Europy, jestem członkiem zarządu
European Chamber Music Teachers Association, a od roku 2007 profesorem sztuki i pracuję w
UMFC ucząc kameralistyki; w latach 2012-2020 byłam kierownikiem Katedry Kameralistyki
Fortepianowej. Byłam też jurorem licznych konkursów kameralnych, a moi studenci otrzymali
wiele nagród w Polsce i za granicą.
Oprócz członkostwa w ZG SPAM jestem członkiem Zarządu ECMTA, członkiem Lied Forum, w
roku 2011 dzięki programom MKiDN założyłam Studium Pieśni dla pianistów i śpiewaków,
zapraszałam na wykłady najwybitniejszych artystów polskich i europejskich, a liczba słuchaczy
przekroczyła najśmielsze oczekiwania.
Ponadto założyłam Fundację Ars Iuvenis im. T. Robinson, której byłam prezesem do roku 2020.
Fundacja ufundowała kilka nagród laureatom konkursów kameralnych, wsparła studentów
indywidualnych oraz zespoły kameralne reprezentujące UMFC za granicą. Jako członek ECMTA
dwukrotnie zorganizowałam zjazd kameralistów w UMFC, uzyskując na to fundusze z
Ministerstwa. Był on połączony z wykładami oraz z lekcjami pokazowymi dla studentów; gośćmi
zjazdu byli też studenci innych uczelni europejskich, a część z nich wystąpiła na koncertach
zorganizowanych też przeze mnie, w Pałacu w Wilanowie, w Narodowym Instytucie Fryderyka
Chopina, w UMFC.
Dzięki życzliwości Rektora i przekonaniu pracowników Wydziału o tym, że kameralistyka ma sens
i jest czymś wyjątkowym, zasługującym na uwagę (opinię tę wylansował wiele lat temu prof. Jerzy
Marchwiński, twórca Katedry Kameralistyki), przyczyniłam się do powołania w roku 2017 w
UMCF studiów magisterskich z zakresu kameralistyki fortepianowej.
W roku 2018 zorganizowałam Festiwal Estońska Wiosna w Estonii - w Tallinie. Wystąpili na nim
studenci polscy i estońscy, wykonując znakomity program kameralny (muzykę polską) oraz
pedagodzy z naszej Uczelni. Odbyły się 4 koncerty oraz wykłady i lekcje w tallińskiej Akademii
Muzycznej.
Udało mi się zaprosić na lekcje pokazowe dla studentów UMFC kilku wykładowców z za granicy;
byli to: Irena Uss-Armoniene - Litwa, Frank-Immo Zichner - Berlin, Paulo Pacheco - Lizbona,
Alexander Gebert- Detmold, Janis Maleckis - Łotwa, Markus Hadulla - Wiedeń. Ponadto
zorganizowałam - we współpracy z uczelniami - wyjazdy warszawskich studentów do Detmold
(potem była rewizyta), Berna (też była rewizyta), Berlina, Lizbony i Wilna - we współpracy z
ECMTA, studenci bowiem wystąpili na zjeździe tej organizacji.
Byłam recenzentem kilkudziesięciu doktoratów, habilitacji i profesur. Prowadziłam wykłady na
konferencjach w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie , Sochaczewie i innych. Zasiadałam w jury
wielu konkursów, organizowałam również konferencje w UMFC z udziałem wybitnych
wykładowców jak np. prof. Mieczysław Tomaszewski, Elżbieta Artysz, prof. Irena Poniatowska i
wielu innych. Konferencje te zawsze dotyczyły szczególnej roli muzyki kameralnej w świecie
muzycznym.
Ostatnio doprowadziłam do wydania przez UMFC w kooperacji z firmą Sarton i MKiDN dwu płyt
wybitnych studentów, którzy zasługują na uwagę i podziw. Organizuję też Polski Konkurs Duetów
dla wszystkich uczelni muzycznych w Polsce (Warszawa bierze udział w tym projekcie po raz
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pierwszy), który odbył się w dniach 7-9 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Następnie we współpracy z NiFC
(Stanisławem Leszczyńskim) postaram się zrealizować Międzynarodowy Konkurs Kameralny z fortepianem
historycznym. Czekamy zatem na zakończenie pandemii...
Muszę powiedzieć, że całe moje życie – to muzyka. Nawet jak nie gram, to słyszę dźwięki. Mam
ukochanych kompozytorów, którzy zachwycają mnie czasem tak, że widzę w moim życiu wielki sens.
֍

Agnieszka Obst-Chwała

Covidowa cisza...
W moim domu od grudnia nastał czas ciszy. Ostatni koncert, już tylko online, z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa, a potem – koniec, na jak długo – tego nie wie nikt.
Wykształconemu muzykowi zawodowemu, kameralistce, specjalizującej się w muzyce dawnej, która od
szkoły średniej nie opuściła prawie żadnej możliwości koncertowania, bez perspektywy uprawiania swojego
zawodu najzwyczajniej w świecie odechciało się grać. Tupiący coraz głośniej sąsiedzi, którzy bynajmniej
miłośnikami instrumentów strunowych nie są, dolali kroplę do covidowej czary problemów z grą w bloku.
Jak się szybko okazało nie jestem odosobniona w takiej sytuacji. Bardzo wielu kolegów freelancerów
doświadcza dokładnie tego samego, ale artysta, który od siódmego roku życia jest na scenie i gra, działa,
promuje, organizuje, przemierza rocznie tysiące kilometrów dojeżdżając na kolejny koncert, nie może
siedzieć bezczynnie.
W tych trudnych czasach ukojenie przyniosły inne dziedziny sztuki. Niektórzy zaczęli szyć (i to nie tylko
maseczki), inni wytwarzać naturalne kosmetyki w domowych kuchniach, jeszcze inni pisać książki, a ja
przypomniałam sobie, jak trzyma się pędzelek. Co malować będąc zamkniętym w czterech ścianach?
Zaczęłam „na rozgrzewkę‖ właśnie od ścian. Po odświeżeniu kuchni i salonu nadszedł czas na papier, a
konkretnie akwarelowy 300 g i „odkopane‖ tusze oraz akwarele firmy Winsor&Newton. Na pomoc
przyszedł internet. Najpierw wspaniały program o tańczących ptakach z Nowej Gwinei, dzięki któremu
zrealizowałam cykl ptaków egzotycznych (jeden z obrazów trafił do nowych właścicieli przez aukcję),
następnie ptaki rodzime (łącznie wyszło około 50 grafik). Kolejnym „zleceniem‖ była książeczka dla synka o
przygodach chomika, potem chęć ożywienia gryzonia, a więc kurs Adobe Animate. Następnie z zimowej
tęsknoty za przyrodą powstał obraz z Babcią Marysią w otoczeniu plonów swojej niezwykłej działkowej
szklarni (Babcia wyhodowała dwumetrowe tykwy wężowe i różne przedziwne egzotyczne okazy). W końcu
nastał czas na wymarzoną Alfa Romeo Giuliettę Męża i powstał cykl grafik z niedostępnymi dla zwykłych
śmiertelników autami z roczników 1939-1955.
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Z tego malarskiego snu wybudził mnie telefon z propozycją nagrania muzyki do audiobooka. Powrót do
instrumentu, nawet na trzy sześciogodzinne sesje nagraniowe, był dużym i radosnym przeżyciem. Chęć
ćwiczenia, spotkania się z kolegami, wspólnego muzykowania, improwizowania
- to był chwilowy powrót do normalności, po którym nastąpiły kolejne obostrzenia i znowu wszelkie
aktywności muzyczne ustały. Był to jednak pocieszający moment, kiedy muzycy byli w swoim żywiole –
grali razem i mieli wprawdzie niewielką, ale jednak, publiczność (reżyserów dźwięku). Teraz z
niecierpliwością czekamy na kolejny program MKiDN typu Muzyka w sieci (dotyczy dofinansowania), aby
znów zdobyć pewniejsze perspektywy na wykonywanie muzyki podczas kolejnych covidowych
lockdownów.

Pomimo tego trudnego czasu, miało miejsce kilka dobrych wydarzeń spędzenie czasu z rodziną i powrót do malarstwa, odnalezienie w sobie i
„odkurzenie‖ odłożonych dotąd możliwości i skorzystanie z nich oraz
satysfakcja z pracy twórczej.
Życzę sobie oraz wszystkim muzykom szybkiego powrotu do normalności
estradowej, a ponieważ jesteśmy ludźmi sztuki, poszukajmy w sobie innych
niż muzyczne, często ukrytych talentów, które w trudnych czasach mogą dać
nam dużo satysfakcji i pomogą przeczekać czas ciszy.
֍

Marta Straszyńska

Teatr Wielki – Opera Narodowa w czasie pandemii
Decyzja dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie o wstrzymaniu działalności
artystycznej na terenie instytucji w marcu 2020 nie była zaskoczeniem. W tym czasie pracowaliśmy nad
realizacją premier opery Jules’a Masseneta Werther i baletu Adolphe’a Adama Korsarz. Do końca sezonu
były oczywiście przewidziane inne liczne przedstawienia. Cały czas obowiązywał plan pracy, który jednak
ulegał zmianom wraz z nowymi rozporządzeniami władz RP. Artyści byli zobowiązani do tak zwanej
gotowości.
45

Brak przedstawień dla publiczności „na żywo‖ był rekompensowany udostępnianymi bezpłatnie
nagraniami premier TWON na platformie internetowej Teatru. Artyści nie traktowali tego czasu jak
dodatkowego urlopu, a pandemia wyzwoliła u wielu muzyków niezwykłą wręcz aktywność. Z ich
inicjatywy powstały liczne nagrania kameralne realizowane na scenie TWON, a udostępniane przez
platformę teatralną. W sieci można było zobaczyć również świetne programy edukacyjne- zarówno
archiwalne, jak i nowe stworzone w czasie „zamknięcia‖ indywidualnie, często w domowych
warunkach muzyków.
Poza zasięgiem publicznym trwały prace reżyserskie i realizatorskie dotyczące planowanych
premier, których daty wystawienia przesuwały się, a muzycy odbywali próby sekcyjne w
najmniejszych możliwych składach. Do wakacji nie udało się zagrać żadnego przedstawienia z
publicznością na sali.
We wrześniu ubiegłego roku w szybkim tempie została przygotowana premiera baletu Korsarz i
tylko trzy razy wykonana z publicznością. Zaplanowane inne balety odwołano (po próbach
orkiestrowych) z powodu zarażeń w zespole Baletu Narodowego. Premiera Werthera, między
innymi z udziałem Piotra Beczały, odbyła się w październiku, ale po kilku przedstawieniach tej
opery ponownie musieliśmy zawiesić działalność. Ponieważ zaproszenie publiczności na Dziadka
do orzechów Piotra Czajkowskiego było niemożliwe, zespoły teatru pod dyrekcją Marty
Kluczyńskiej przygotowały doskonałe nagranie najpiękniejszych fragmentów baletowych kilku
tytułów obecnych w repertuarze TWON. Także Koncert sylwestrowy, na który bilety zwykle
wykupione są już czerwcu, tym razem zaprezentowaliśmy w sieci.
Muzycy w tym trudnym czasie są - jak wspomniałam - zobowiązani do gotowości i przed próbami
w pełnym składzie zwykle odbywają próby sekcyjne. Przed każdym spotkaniem w większej grupie
wykonawców artyści przechodzili testy na obecność koronawirusa. Specyfika pracy w orkiestrionie
nie pozwala na przydzielenie każdemu muzykowi oddzielnego pulpitu, dlatego gramy zawsze w
maskach (oprócz grup instrumentów dętych).
Chwilowe otwarcie instytucji kultury dla publiczności pozwoliło nam zaprezentować Romeo i Julię
Sergiusza Prokofiewa oraz operę Giacomo Pucciniego Madama Butterfly z Aleksandrą Kurzak.
Premiera najnowsza - opery Paula Hindemitha Cardillac w reżyserii Mariusza Trelińskiego
odbyła się w kwietniu 2021 r. w sieci. Prace nad dziełem były prowadzone pomimo trudności
organizacyjnych.
Podsumowując ten jakże tragiczny w skutkach czas pandemii trzeba zauważyć, jak doskonale
potrafili odnaleźć się w nim artyści, którzy wykorzystując nowoczesne technologie pokazali swoje
talenty solistyczne, kameralne czy edukacyjne w realizowanych przez siebie filmach. Innym
pozytywnym wątkiem niech będzie to, że melomani, którzy często nie mogli zobaczyć licznych
przedstawień, teraz za sprawą Internetu obejrzeli je; nie tylko z TWON, ale również z innych
miejsc, do których „na żywo‖ wiele osób by nie dotarło.
Artyści Teatru Narodowego-Opery Narodowej są w gotowości, ale wiemy, że kilka zaplanowanych
premier będzie zrealizowanych dopiero w przyszłym sezonie.
֍
Kamil Zawadzki

Nasze dziedzictwo jest warte ocalenia
Jestem skrzypkiem i pedagogiem. Moja działalność artystyczna skupia się na koncertach solowych
i kameralnych. Byłem także wykładowcą akademickim – asystentem prof. Iwony Wojciechowskiej
46

w łódzkiej Akademii Muzycznej (2010-2018) oraz wykładowcą na letnich kursach muzycznych dla
młodzieży i studentów oraz prowadziłem zajęcia z kameralistyki.
Zawsze jednym z głównych obszarów moich zainteresowań była muzyka polska. Zaowocowało to
powstaniem rozprawy doktorskiej Podobieństwa i różnice w twórczości Karola Lipińskiego i
Henryka Wieniawskiego na podstawie wybranych Kaprysów i Fantazji‖, którą obroniłem w 2018
roku.
Ale początek mojej drogi muzycznej był obrazem znanym pedagogom: niesforny chłopak, który za
nic w świecie nie chce się skupić, a do nauki podchodzi jak do katorgi. Choć przed ćwiczeniami
uciekałem pod sufit na rurę od gazu — z której w ramach protestu zwisałem, kłócąc się z
przerażoną mamą — sprawa nie była przesądzona. Gry na skrzypcach uczyłem się w znacznym
stopniu poza szkołą muzyczną. Mama (pianistka i teoretyk muzyki) prowadziła mnie do znajomych
pedagogów — i u nich uczyłem się naprawdę. Józef Starosta, Zenon Ostalczyk… Urodzeni przed
wojną nauczyciele dawnego pokolenia. To był kontakt z inną epoką. Profesor Ostalczyk był
człowiekiem wielkiej kultury i cierpliwości. W Jego pracy duże znaczenie miała polska muzyka.
Ponadto był kolekcjonerem dzieł sztuki, a szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmowały
stare zegary kominkowe. Gromadził je, naprawiał i przywracał do życia. Byłem tym wręcz
zahipnotyzowany.. .Profesor umiał tak mnie zmobilizować (był przecież autorem podręcznika
metodycznego do nauki gry na skrzypcach), że ukształtował priorytety nie tylko w życiu
muzycznym, a podczas lekcji nie przychodziło mi do głowy, aby uciekać od nauki i skupienia.
Warto zaznaczyć, że profesor Ostalczyk opowiadał mi o Stowarzyszeniu Polskich Artystów
Muzyków. Był jednym z delegatów Łodzi na I Zjazd Organizacyjny SPAM-u (założycielski) i
mówił , że jak dorosnę, będę mógł się do Stowarzyszenia zapisać…
W łódzkiej akademii muzycznej do swojej klasy przyjęła mnie profesor Iwona Wojciechowska
(studia ukończyłem z wyróżnieniem). Znała mnie wcześniej z całego okresu edukacji, jak jeszcze
byłem uczniem Jolanty Siry-Osmolińskiej i Tomasza Bartosiaka. Od tego czasu miałem kontakt z
Panią Profesor aż do końca mojej asystentury na uczelni.
Równolegle z pracą na uczelni prowadziłem działalność artystyczną i koncertową, a po
zakończeniu tam pracy zacząłem wyjeżdżać na tournée zagraniczne.
Niestety, przyszła zaraza. Jako wolny strzelec dotkliwie odczułem ograniczenia związane z
zamknięciem sal koncertowych. Moje ostatnie dotychczas występy solowe odbyły się w Chinach,
tuż przed wybuchem pandemii. Nie spodziewałem się, że wydarzenia w roku 2020 zostaną
odwołane, podobnie jak mój koncert w Berlinie, zaplanowany dużo wcześniej na kwiecień 2021
roku, nie doszedł do skutku.
Widząc na własnym przykładzie co spotyka freelancerów, z dr Aleksandrą Demowską-Madejską
pracowaliśmy nad propozycjami rozwiązań związanych z tarczą dla pominiętej grupy artystów
zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Wszak społeczność muzyków to część dziedzictwa
narodowego…
W domu stale pracuję nad nowym repertuarem - tak, jakbym już jutro miał grać niezapowiedziany
koncert. Nie odkładam broni i ciągle staram się być w formie.
W kolejnych latach rozwijały się moje zainteresowania polską sztuką i muzyką: interesuję się
malarstwem polskim, rzemiosłem artystycznym i sztuką użytkową powstałą do roku 1939. Jestem
kolekcjonerem sreber i platerów warszawskich. W czasie pandemii podjąłem różne projekty
artystyczne związane z moją pasję.
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Żeby nie zwariować skupiając się tylko i wyłącznie na muzyce, zacząłem – we współpracy z
kompetentnymi rzemieślnikami – przeprowadzać długo odkładane renowacje posiadanych
antyków, przywracać im dawną świetność. M.in. wskrzesiłem etażerę z fabryki braci Henneberg, a
gdy obostrzenia zaczną łagodnieć, etażera pojedzie do Czech, gdzie będą odtworzone do niej szkła
na podstawie projektu z przedwojennego katalogu.
Oprócz działalności zawodowej jestem aktywny społecznie: obecnie jako członek Zarządu
Głównego i sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego SPAM-u. Z ramienia Stowarzyszenia często
reprezentuję interesy muzyków, m.in. w komisjach konkursowych na dyrektorów polskich
instytucji artystycznych. W ramach działań Oddziału Łódzkiego rozpocząłem udział w zbiorowej
pracy nad przygotowaniem publikacji dotyczącej historii tego Oddziału od jego początku – roku
1956, do chwili obecnej.
Jeszcze przed pandemią, profesor Mirosław Pietkiewicz, który zmarł pod koniec roku 2020 — był
przewodniczącym łódzkiego oddziału SPAM - przekazał mi wiadomość, że kompozytor Adam
Andrzejowski, autor m.in. Burleski, jest pochowany na cmentarzu ewangelickim w Łodzi, a jego
grób jest zagrożony likwidacją ze względu na zadłużenie i wygaśnięcie dzierżawy. Powiedziałem,
że postaram się zająć tą sprawą i zainicjowałem zbiórkę, aby zachować pamięć o tej postaci. Na
wstępie przygotowałem nagranie, które będzie promowało zbieranie środków: wybrałem utwór
znany wszystkim skrzypkom, Burleskę. Realizuję zadanie powierzone mi przez ś.p. Profesora —
ostatnie.
֍
Po czterech latach Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia podjął decyzję o publikacji w
tradycyjnej – papierowej – formie Biuletynu, która w założeniu zawiera wiadomości dotyczące
działań oddziałów i kół samodzielnych oraz ZG i GKR w okresie od kwietnia 2017 do kwietnia
2021 włącznie. Wprawdzie większość informacji o pracy SPAM na terenie kraju można znaleźć na
naszej stronie internetowej, ale mamy świadomość, że wielu naszych Członków nie korzysta z
elektronicznej formy przekazu i głównie ze względu na Nich podjęliśmy inicjatywę
zaprezentowania Biuletynu zarówno w formie elektronicznej, jak i w wersji skróconej –
drukowanej w miarę zapotrzebowania.
Po raz pierwszy prezentujemy w Biuletynie teksty członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i administracji, które – mamy nadzieję - przybliżą Koleżankom i Kolegom działalność
tych osób poza Stowarzyszeniem.
Mamy nadzieję, że zarówno skondensowana, jak i pełniejsza wersja Biuletynu obrazuje czteroletnią
działalność aktualnych władz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a przede wszystkim
naszych jednostek na terenie kraju.
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Apelujemy o nadsyłanie aktualnych materiałów dotyczących działalności Kół, Oddziałów, a także
poszczególnych członków naszego Stowarzyszenia, bowiem nie tylko w znacznym stopniu
pozwolą na przygotowanie kolejnego Biuletynu, ale z pewnością poszerzą naszą wiedzę o
Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków i o Tych Wszystkich, którzy tworzą jego wizerunek
na terenie całego kraju, a być może także poza nim.
Redakcja Biuletynu

KONTAKT
Biuro Zarządu Głównego SPAM, ul. Marszałkowska 84/92, lokal 202 (wejście od ul. Żurawiej)
00-514 Warszawa
tel. (22) 621-28-02
e-mail: stowpolartmuz@gmail.com
Adres strony internetowej SPAM: www.spa-m.pl
Godziny otwarcia biura: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 09.00-15.00;
Księgowość: wtorek: 09.00-14.00, tel. (22) 621-28-02
Składki można wpłacać w siedzibie Biura ZG SPAM w godz. 9:30-14:30
lub na konto: Bank Santander 10 1090 1883 0000 0001 1479 6785
Zamówienia na drukowaną (skróconą) formę niniejszego Biuletynu można zgłaszać telefonicznie do
Biura ZG lub e-mailowo.

Redakcja Biuletynu: Katarzyna Janczewska-Sołomko
Współpraca: Karina Malarowska, Agnieszka Obst-Chwała
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