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Szanowni Państwo,
dajemy Wam oto do rąk (po długiej przerwie), kolejny Biuletyn, co niech będzie znakiem, że
jako Stowarzyszenie zwieramy szyki, by dalej wspólnie zabiegać o muzyczne dobro. Wiele
się zmieniło od poprzedniej edycji naszego pisma, jednak ważne, że wracamy (i
życzylibyśmy sobie, żeby był to powrót na stałe), podbudowani twórczą i żywą dyskusją - na
Zwyczajnym Zjeździe w kwietniu 2012 i na Zjeździe Nadzwyczajnym w maju 2013 roku. Był
to czas wyzwań stawianych naszemu Stowarzyszeniu: musieliśmy uporać się z wieloma
ważnymi sprawami, by m.in. dostosowywać się do nowej rzeczywistości ekonomicznej, w
której niespodziewanie pojawił się obowiązek odprowadzania podatku VAT - innymi słowy
przyjąć do wiadomości, że przychód z naszej działalności musi zostać pomniejszony aż o
23%.
W sprawie kurczących się gwałtowanie możliwości koncertowania (jakże żywotnej dla
naszego środowiska) doszliśmy do wniosku, że najlepiej wziąć ją w swoje ręce i możemy
powiedzieć, że w dużym stopniu się nam to udało. W związku z tym wprowadzono
odpowiednie zapisy w Statucie, które dały szansę między innymi bardziej dynamicznej
aktywności koncertowej. Komisja Statutowa skutecznie wywiązała się z tego zadania i dziś
możemy powiedzieć, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Nowy Statut został
zarejestrowany, a oddziały terenowe otrzymują możliwość samodzielności prawnoekonomicznej. Wiemy, że niektórzy z Państwa potrafią z tej możliwości czynić znakomity
użytek.
Podstawą programową działania SPAM są założenia, które zaraz po ukonstytuowaniu się
nowego zarządu (w 2012 r.) zaproponował jego Prezes, prof. Roman Lasocki w memoriale
Uwagi o funkcjonowaniu niektórych elementów polskiej kultury muzycznej. Pomimo, że stan
zdrowia nie pozwala Naszemu Wspaniałemu Koledze na kontynuację przewodnictwa
Stowarzyszeniu, trzymamy się owych tez, pragnąć cały czas korzystać z Jego mądrych rad.
Podobnie zresztą, jak z doświadczenia Prezesa dwóch poprzednich kadencji - Pana Antoniego
Wicherka, któremu jesteśmy niezmiernie wdzięczni za społeczne oddanie naszemu
Stowarzyszeniu. Wspomnijmy, że były to lata zainicjowania i kontynuacji, aż do finalnego
spełnienia - idei wybudowania Domu Muzyka Seniora. Dom już funkcjonuje i przebywają w
nim seniorzy. Tutaj należą się gorące podziękowania Pani Zofii Wit za poświęcenie i
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determinację, by Dom Seniora mógł stać się faktem. Dodajmy, że w świecie jest tylko jeszcze
jedno takie miejsce: we Włoszech, noszące imię Giuseppe Verdiego.
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do lektury niniejszego Biuletynu, w którym
znajdują się informacje o naszej działalności - podane w sposób skrótowy. Ich rozwinięcie
można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.spa-m.pl
Życząc miłej lektury przesyłam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w imieniu
Zarządu Głównego SPAM i własnym
Jan Popis
Prezes SPAM

ZJAZDY STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW W 2012
ROKU
Dnia 22.04.2012 r. w Warszawie odbył się XVI Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich
Artystów Muzyków. Obradom przewodniczył prof. Mirosław Pietkiewicz, a w skład
Prezydium Zjazdu weszli ponadto: prof. Andrzej Zieliński, Stefan Kruczkowski, dr
Małgorzata Chmurzyńska oraz Honorowi Członkowie SPAM prof. Eugeniusz Sąsiadek,
Antoni Wicherek i prof. Antoni Wit. Nad stroną formalno-prawną Zjazdu czuwał mec. Jan
Góralski. Przed rozpoczęciem obrad powitano gości i odczytano listy gratulacyjne,
podziękowano ustępującemu Prezesowi SPAM – Antoniemu Wicherkowi, a następnie
przedstawicielka MKiDN udekorowała Srebrnym Medalem Zasłużony dla Kultury – Gloria
Artis red. Jana Popisa i prof. Andrzeja Trybułę. Ustępujący Zarząd Główny SPAM
przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w kadencji 2007-2012, które zostało
przyjęte przez zebranych, natomiast wobec braku sprawozdania finansowego drugi element
absolutorium dla ustępującego zarządu (w części dotyczącej działalności finansowej)
postanowiono poddać pod głosowanie na zjeździe nadzwyczajnym, który w tym celu
powinien być zwołany.

Członkowie prezydium Zjazdu od lewej: Antoni Wicherek, Małgorzata Chmurzyńska, Stefan Kruczkowski,
Andrzej Sylwester Zieliński, Mirosław Pietkiewicz, Jan Góralski.
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Na Zjeździe zatwierdzono główne kierunki zmian Statutu SPAM, uwzględniające nową
sytuację Stowarzyszenia związaną z koniecznością płacenia podatku VAT, a także
zmierzające do nadawania – na określonych warunkach - samodzielności jednostkom
terenowym naszego Stowarzyszenia. Podczas Zjazdu wywiązała się ożywiona dyskusja
dotycząca zarówno działalności poprzednich władz SPAM, jak i nowych wyzwań
czekających Stowarzyszenie.
XVI Zjazd Delegatów SPAM wybrał nowe władze.

Ogólny widok sali obrad. Na pierwszym planie: Zofia Wit, Andrzej Sylwester Zieliński, Roman Lasocki i Jan
Popis. Fot Zygmunt Szpaderski

Zgodnie z obowiązującymi procedurami dnia 12.05.2012 r. został zwołany Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Jego celem było
uchwalenie dla Zarządu Głównego poprzedniej kadencji absolutorium oraz zatwierdzenie
postulatów dotyczących zmian w Statucie SPAM. Delegaci otrzymali sprawozdanie
finansowe poprzedniego zarządu. Obrady – otwarte przez Prezesa prof. Romana Lasockiego –
poprzedziło wręczenie Medalu SPAM Za Zasługi dla Muzyki Polskiej prof. Konstantemu
Andrzejowi Kulce, odczytanie listów gratulacyjnych dla Państwa Gabrieli i Andrzeja
Cwojdzińskich oraz podziękowania dla sponsorów Zjazdu (BZ WBK i ZW STOART). W
skład prezydium Zjazdu weszli: red. Jan Popis (przewodniczący), prof. Andrzej Sylwester
Zieliński, dr Małgorzata Chmurzyńska, Krzysztof Szczepański oraz zaproszeni: p.o.
Dyrektora Biura SPAM Agnieszka Obst-Chwała i mec. Jan Góralski. Zasadność i
konieczność dokonania zmian w Statucie SPAM przedstawił Artur Andrzejewski z Oddziału
SPAM w Lublinie. Efektem Nadzwyczajnego Zjazdu było przyjęcie sprawozdania
finansowego ZG poprzedniej kadencji i uchwalenie absolutorium oraz zaakceptowanie
nowych kierunków zmian w Statucie naszego Stowarzyszenia.
Zmiany w składzie Zarządu Głównego SPAM - o ile zaistniała konieczność takich zmian każdorazowo były wprowadzane mocą uchwał. Po rezygnacji prof. Romana Lasockiego z
funkcji Prezesa uchwałą nr 25 red. Jan Popis został wybrany Prezesem SPAM.
3

Członkowie prezydium Zjazdu od lewej: Krzysztof Szczepański, Małgorzata Chmurzyńska, Andrzej Sylwester
Zieliński, Jan Popis, Roman Lasocki, Agnieszka Obst-Chwała, Jan Góralski. Fot Zygmunt Szpaderski

Ogólny widok sali obrad. Fot Zygmunt Szpaderski
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ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW
ukonstytuowany:
dnia 30 kwietnia 2012 r.
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Zastępca sekretarza
Skarbnik
Zastępca skarbnika
Członek Zarządu
Członek Zarządu

prof. Roman Lasocki
red. Jan Popis
prof. Andrzej Sylwester Zieliński
dr Małgorzata Chmurzyńska
Stefan Kruczkowski
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
prof. Andrzej Trybuła
prof. Juliusz Adamowski
dr Jerzy Łysiński

Od lewej siedzą: Agnieszka Obst-Chwała, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Jerzy Antepowicz, Karina
Malarowska; stoją: Stefan Kruczkowski, Andrzej Trybuła, Roman Lasocki, Jan Popis, Andrzej Sylwester
Zieliński. Fot Zygmunt Szpaderski

dnia 3 września 2013 r.
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Zastępca sekretarza
Skarbnik
Zastępca skarbnika

red. Jan Popis
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
prof. Andrzej Sylwester Zieliński
dr Małgorzata Chmurzyńska
Wincenty Krawczyk
Krzysztof Szczepański
prof. Andrzej Trybuła
5

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Aleksandra Demowska-Madejska
prof. Janusz Kopczyński

Od lewej siedzą: Małgorzata Chmurzyńska, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Aleksandra Demowska-Madejska,
Agnieszka Obst-Chwała, Karina Malarowska; stoją: Wincenty Krawczyk, Krzysztof Szczepański, Janusz
Kopczyński, Jan Popis, Jerzy Antepowicz, Andrzej Sylwester Zieliński, Andrzej Trybuła. Fot Zygmunt
Szpaderski

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Członek Komisji
Członek Komisji

mgr inż. Jerzy Antepowicz
Katarzyna Zachwatowicz
Krzysztof Malicki
Barbara Strzyżewska - Marciniak
Krzysztof Waloszczyk

Sąd Koleżeński I instancji

Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Zastępca Sekretarz
Członek Sądu

Jerzy Pelc
Halina Badowska
Karolina Nowak-Waloszczyk
Elżbieta Palczewska
Agnieszka Schulz - Brzyska

Sąd Koleżeński II instancji
prof. Antoni Wit, prof. Eugeniusz Sąsiadek, Antoni Wicherek, Ewa Bocian, Mariusz Ziętek.
Biuro ZG SPAM
p.o. Dyrektora - Agnieszka Obst-Chwała, sekretariat – Karina Malarowska, Główna
Księgowa – Joanna Mioduszewska.
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UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO WAŻNE DLA CZŁONKÓW SPAM

Do końca 2013 r. Zarząd Główny SPAM podjął 48 uchwał, spośród których szczególne
znaczenie mają:
Nr 1: wszystkie jednostki terenowe SPAM zobowiązane są do zamieszczania na
drukowanych materiałach reklamowych […] oraz na stronach internetowych […] logo
STOART, jako logo organizacji wspierającej działania SPAM.
Nr 9 o powołaniu Komisji do Spraw Promocji SPAM.
Nr 10 o rozszerzeniu formuły Nagrody SPAM - statuetki Orfeusza.
Nr 15 o nadaniu osobowości prawnej Oddziałowi SPAM w Lublinie.
Nr 20 o przekazywaniu 50% składek oddziałom i kołom kwartalnie.
Nr 21: składki członkowskie są wpłacane wyłącznie na konto Centralnej Księgowości
SPAM. Jeśli wpłata składki dokonana została w kasie oddziału/koła, Zarząd jednostki
terenowej zobowiązany jest przekazać je na konto Księgowości do 25 marca, do 25 czerwca,
do 25 września, do 25 grudnia.
Nr 25 Zarząd Główny przyjął rezygnację Romana Lasockiego z funkcji Prezesa SPAM na
podstawie §25 pkt. 1 Statutu.
Nr 261 Zarząd Główny wybrał Jana Popisa Prezesem SPAM.
Nr 34 w sprawie ustalenia kryteriów formalnych nabycia statusu wyodrębnionej terenowej
jednostki organizacyjnej.
Nr 39 o nadaniu osobowości prawnej Oddziałowi Gdańskiemu.
Nr 40 Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Warszawie zadeklarowało chęć
wstąpienia do stowarzyszenia Z.A.W. STOART.
DOKĄD ZMIERZA STATUT

Od początku bieżącej Kadencji władz naszego Stowarzyszenia, a właściwie już od schyłku
ubiegłej, toczy się w SPAM dyskusja dotycząca funkcji jego najważniejszych
konstytutywnych dokumentów. Analizując ścieżki tej dyskusji (przygotowania i obrady
Zjazdów – XVI. Zwyczajnego i Nadzwyczajnego), wypada piszącemu te słowa, gorącemu
zwolennikowi totalnej reformy statutowej, podzielić się z Szanownym Gronem Koleżanek i
Kolegów Członków SPAM następującą refleksją.
Decyzje zmian Statutu podjęte przez organ stanowiący były koniecznym minimum wobec
wyzwań jakie stawia przed SPAM rzeczywistość, niemniej perspektywa funkcjonowania
Stowarzyszenia opartego na przejrzystym i nowoczesnym podstawowym dokumencie prawa
wewnętrznego wydłużona została poprzez nieunikniony, być może, proces zmian pełzających
i doraźnych. Dociekanie przyczyn takiego zjawiska byłoby materiałem na odrębną dyskusję,
jeden jej aspekt jest jednak wart podkreślenia – im szybciej obecny Zarząd Główny SPAM
zdecyduje się na gruntowną rewitalizację Statutu i przeprowadzenie w ramach tej reformy
rzetelnej konsultacji wśród wszystkich Członków, tym łatwiej będzie można racjonalnie i
rzeczowo odpowiedzieć na pytanie: czym we współczesnej rzeczywistości polskiego życia
muzycznego powinien być SPAM, ergo – dlaczego świadomy i zawodowo z tym życiem
związany jego uczestnik powinien należeć do Stowarzyszenia. Takie zadanie wydaje się być
sporym wyzwaniem dla Zarządu Głównego, wszakże nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
Żeby lepiej zrozumieć istotę i przyczyny zmian dokonanych w ciągu dwu wspomnianych
Zjazdów, zwłaszcza w kontekście wyrażonej powyżej tezy, należy uświadomić sobie, że sama
konstrukcja i wiele funkcji obowiązującego Statutu wywodzą swój rodowód jeszcze z epoki
„słusznie minionej”, kiedy nasze Stowarzyszenie należało do elitarnego grona tak zwanych
stowarzyszeń twórczych. Ograniczenia natury redakcyjnej nie pozwolą zapewne na szerszą
analizę różnic stanowiących o odrębności tworu będącego quasi korporacją zawodów
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artystycznych w świecie ekonomiki realnego socjalizmu, w stosunku do koncepcji
stowarzyszenia jaka po przełomie ustrojowym wyrażona została w preambule ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Dość powiedzieć, że na przestrzeni tych dwu
jakże odległych epok Statut SPAM na płaszczyźnie konstrukcji nie zmienił się prawie wcale.
Owszem, poprzez ciągłe dobudowywanie nań różnych wykuszy, mansard, attyk i oficynek
staje się coraz bardziej skomplikowany i niezrozumiały.
Nadbudowa Statutu SPAM – dorobek dwu zjazdów w 2013 r. - powstała na skutek swoistego
przymusu ekonomicznego. Konieczność tę można sklasyfikować w dwu aspektach: po
pierwsze same koszty funkcjonowania w rzeczywistości, która już nie oferuje handicapu
związanego z „twórczym” charakterem stowarzyszenia, tak dużej, posiadającej zasięg
ogólnopolski struktury, po drugie natomiast coraz silniejsze tendencje, właściwie konieczność
podejmowania roli agencji koncertowej, zwłaszcza na rzecz młodszej generacji członków
SPAM i absorbowanie środków grantowych na rzecz tej działalności spowodowały, że
parametr tzw. wartości sprzedaży opodatkowanej przekroczył limit określony w art. 113
ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (VAT) i tym samym pozbawił SPAM
możliwości dokonywania zwolnienia podmiotowego. Innymi słowy SPAM stał się płatnikiem
podatku VAT. Obszar możliwości i powinności jakie wiążą działanie SPAM po zmianach
dokonanych w jego Statucie dotyczą:
1. otwarcia ścieżki nabycia statusu organizacji pożytku publicznego (kwiecień 2012);
2. stworzenia w ramach struktury terenowej SPAM tzw. „wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej” posiadającej autonomię w zakresie osobowości prawnej w dodanym
przepisie § 40 ust. 11 i ust. 3 (kwiecień 2012);
3. dokonania statutowego wpisu co do istoty i zakresu prowadzenia przez
Stowarzyszenie działalności gospodarczej (maj 2013).
Aby rzetelnie scharakteryzować korzyści i zobowiązania wynikające z wprowadzenia
powyższych zmian, należałoby poświęcić im odrębne opracowanie. Na użytek powyższej,
skrótowej specyfikacji wymienić wypada następujące ich cechy zasadnicze:
a) status OPP (przepisy § 5 ust. 1 § oraz § 511) - obok możliwości pozyskiwania
ustawowej darowizny z odpisu od podatku dochodowego darczyńców, reguluje także
(co w przypadku działalności SPAM jest czynnikiem daleko bardziej istotnym)
katalog odpłatnych i nieodpłatnych środków realizacji celów statutowych,
jednoznacznie plasując SPAM w gronie organizacji non profit, pełniących rolę
społecznie użyteczną i ustanawia zasady prowadzenia działalności statutowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego;
b) odrębna osobowość prawna terenowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 40
ust. 11 i ust. 3 oraz w § 43 ust. 4 reguluje zakres odpowiedzialności organów (np.
zarządów wyodrębnionych jednostek) w ramach podejmowanej działalności wobec
m.in. obowiązku podatkowego i odrębnych organów nadzoru;
c) dokonanie jednoznacznego wpisu o prowadzeniu przez SPAM działalności
gospodarczej w przepisie § 5 ust. 2 i 3 umożliwia dokonywanie, w ramach
działalności Stowarzyszenia, czynności polegających na obrocie usługami (także
towarami) takimi jak wydawnictwa, działalność impresaryjna, agencyjna i koncertowa
poza wszelkimi podejrzeniami dotyczącymi chęci ukrywania istoty tej działalności w
ramach mitycznych „celów statutowych”, w samej zaś rzeczy w szarej strefie.
W doktrynie komentującej zakres możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w
stowarzyszeniach podkreśla się sine qua non zasadę pomocniczości, polegającą na obowiązku
przekazywania dochodu z tej działalności na cele statutowe. Co więcej, działalność
gospodarcza stowarzyszenia nie może być jego działalnością podstawową, a dochody
uzyskiwane w jej ramach nie mogą być dzielone pomiędzy członków stowarzyszenia. Zasadę
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tę, zastrzeżoną także przepisem art. 2 ust. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach, realizuje w
zmienionym Statucie jego powołany już powyżej przepis § 511.
Jak uprzednio wspomniano, omówione zmiany, niosąc pewien ład ustrojowy w
podstawowym dokumencie Stowarzyszenia, bynajmniej nie zrealizowały postulatu
gruntownej jego reformy, co więcej powiększyły jeszcze jego rozmiary. W perspektywie
zadań władz bieżącej kadencji leży doniosły cel statutowego liftingu. Przepisy anachroniczne
w wielu aspektach, zwłaszcza w zakresie nadmiernie rozbudowanej i skomplikowanej
struktury organizacyjnej, niejasnego i wewnętrznie sprzecznego systemu członkowskiego,
wymagają rychłej i radykalnej zmiany. Mniemam, że Zarząd Główny zechce w nieodległym
czasie zainaugurować wewnątrz stowarzyszenia debatę nad materią przyszłego Statutu
SPAM. Do czasu ogłoszenia tej doniosłej inicjatywy zapraszam do skromnej, powiedzmy
klubowej wymiany poglądów. Mój adres wkrawczyk@stoart.org.pl
Za wszelką pomoc merytoryczną i nadzór nad konstruowaniem omówionych zmian Statutu
Zarząd Główny SPAM pragnie serdecznie podziękować Panu mec. Janowi Góralskiemu oraz
Pani mec. Monice Doroz z Kancelarii Góralski & Góralska w Warszawie.
Wincenty Krawczyk

SYTUACJA FINANSOWA SPAM

Nasze stowarzyszenie od wielu lat jest finansowane ze składek członkowskich oraz z dotacji
pozyskiwanych ze Związku Artystów Wykonawców STOART. O ile to pierwsze źródło jest
zupełnie oczywistym, to drugie już nie. Dotacja (obciążona podatkiem 23% VAT) co miesiąc
przekazywana jest przez ZAW STOART do Księgowości Centralnej na podstawie umowy
zawartej ze SPAM, Jest to dotacja celowa i w całości przeznaczona na utrzymanie i
funkcjonowanie Biura ZG SPAM: z tej kwoty są opłacane koszty lokalu oraz pensje dwóch
niepełnoetatowych pracowniczek. Pensja księgowej jest pokrywana w znacznym stopniu ze
składek członków.
STOART udziela także dotacji (na podstawie złożonych wniosków) oddziałom i kołom na
konkretne wydarzenia artystyczne, natomiast - zgodnie z umową - SPAM jest zobowiązany
do działań promocyjnych na rzecz STOART, co też czyni. Przypominamy, że te zapisy
powinny być również realizowane przez wszystkie koła i oddziały korzystające z pieniędzy
STOART-u.
Zarząd Główny SPAM obecnej kadencji oraz Zarząd STOART doprowadziły do tego, że
wzajemne relacje między obiema organizacjami zostały uporządkowane i sformalizowane
pod względem prawnym, jednakże musimy mieć na uwadze, że STOART, niezależnie od
chęci dalszego wspierania finansowego SPAM, może nie być w stanie robić tego w
przyszłości. Dlatego konieczne jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby nasza organizacja
mogła utrzymywać się tylko ze składek członkowskich. Będzie to możliwe, gdy znacząco
wzrośnie liczba członków SPAM, których obecnie jest około 1300. Z obliczeń
przeprowadzonych przez Zarząd Główny wynika, że konieczne jest co najmniej podwojenie
tego stanu, a najlepiej doprowadzenie do liczebności 3000. Kluczową kwestią jest
uregulowanie wysokości składek, by mogły być akceptowalne dla każdego niezależnie od
wysokości zarobków; muszą one być określone kwotowo. Obecnie prowadzone są
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konsultacje z zarządami jednostek terenowych SPAM, a Zarząd Główny zakłada, że decyzję
w tej sprawie podejmie w marcu b.r. Ważne, iż składki członkowskie nie są objęte VAT-em.
Pozyskanie dla SPAM nowych (zwłaszcza młodych) członków niewątpliwie uwarunkowane
jest stworzeniem oferty programowej, w której reprezentant każdej muzycznej specjalności
będzie mógł znaleźć interesujące dla siebie treści. Wiemy, że jej sformułowanie nie jest
rzeczą oczywistą, bowiem nie ma prostej odpowiedzi na pytanie „co ja z tego będę miał?”.
Sens istnienia oraz działania stowarzyszenia reprezentującego interesy muzyków i muzyki
polega w głównej mierze na tworzeniu wspólnoty w naszej grupie zawodowej, czyli na
budowaniu kapitału społecznego. Liczna i zdecydowanie funkcjonująca organizacja może
podejmować skuteczne działania lobbingowe na rzecz kultury muzycznej, natomiast nie dość
liczne i nie mogące sfinansować swych niezbędnych wydatków stowarzyszenie, może być
postawione w sytuacji, gdy jej dalsze istnienie nie będzie możliwe.
SPAM między innymi daje możliwość organizowania koncertów, festiwali, kursów,
konkursów etc., których wykonawcy (członkowie SPAM) mają prawo do honorarium.
Realizowane one są dzięki grantom i dotacjom, które wymagają pracochłonnej obsługi
księgowo-podatkowej, zwłaszcza, że przychody te najczęściej podlegają opodatkowaniu
VAT. Konieczność opłacania tego wysokiego podatku jest ogromnym obciążeniem, bowiem
SPAM musi odprowadzić podatek należny, nie mając praktycznie od czego odliczyć podatku
naliczonego, czyli części możliwej do odzyskania przez płatnika. Działania związane z
należytym wypełnianiem obowiązku podatkowego wymagają wysokiego poziomu
świadomości i rzetelności, bowiem błędy na tym polu są bezwzględnie rozliczane przez
służby skarbowe. Należy podkreślić, że od kilkunastu miesięcy naszą księgowość fachowo
prowadzi Pani Joanna Mioduszewska, stale pomagając działaczom SPAM w opanowaniu
zasad podatkowych.
Krzysztof Szczepański
Skarbnik ZG SPAM

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW
MUZYKÓW (oraz nazwiska przewodniczących - stan na 31 grudnia 2013 r. )
Oddział w Gdańsku – Grzegorz Sutt
Koło Oddziałowe
Koło Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Oddział w Katowicach – Wincenty Krawczyk
Koło Oddziałowe
Koło Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Koło Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach
Oddział w Krakowie – prof. Leszek Werner
Koło Oddziałowe
Koło Akademii Muzycznej w Krakowie
Koło Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie
Koło Opery w Krakowie
Oddział w Lublinie – Artur Andrzejewski
Koło Oddziałowe
Koło Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego w Lublinie
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Oddział w Łodzi – prof. Mirosław Pietkiewicz
Koło Oddziałowe
Koło Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Oddział w Poznaniu – Kazimierz Budzik
Koło Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Koło Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu
Oddział w Warszawie – Jerzy Kwiecień
Koło Terenowe
Koło Opery Kameralnej w Warszawie
Koło Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
Koło Polskiego Radia w Warszawie
Koło Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – prof. Ella Susmanek
Oddział we Wrocławiu – prof. Czesław Klonowski
Koło Oddziałowe
Koło Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Koło Filharmonii Wrocławskiej
Samodzielne koła SPAM
Koło w Bydgoszczy – Piotr Biskupski
Koło w Koszalinie – Wojciech Bałdys
Koło w Olsztynie – Anna Jundziłł
Koło w Szczecinie – Ludwika Mitkiewicz
Koło w Wałbrzychu – Aleksander Czajkowski
Koło przy Bibliotece Narodowej w Warszawie – Jolanta Byczkowska-Sztaba
Koło Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi – Jakub Kosmal
Koło Filharmonii Narodowej w Warszawie – Mateusz Szmyt
Koło Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera – Mirosław Makowski
Koło Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie – Ewa Bocian
Koło Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach – Mariusz Barszcz
Koło Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – Karolina NowakWaloszczyk
Koło Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie – Sylwia Mierzejewska
Koło Muzyki Dawnej – Jakub Burzyński
Koło Solistów i Kameralistów – Anna Markiewicz
Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów – Zofia Lupertowicz

REPREZENTACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2012-2013

XVI

KADENCJI

W

GREMIACH

Małgorzata Chmurzyńska: przedstawiciel SPAM w Polskiej Radzie Muzycznej.
Aleksandra Demowska-Madejska: współorganizator i reprezentant SPAM na Europejskich
Targach Muzycznych Co jest grane w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Katarzyna Janczewska-Sołomko: członek komisji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
wręczyła na uroczystym koncercie Medal SPAM Za Zasługi dla Muzyki Polskiej dyrektor
Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Eleonorze Harendarskiej,
reprezentowała SPAM w uroczystości 100-lecia urodzin prof. Jana Ekiera.
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Wincenty Krawczyk: w komisji konkursu Urzędu Marszałkowskiego województwa Śląskiego
na dyrektora naczelnego Filharmonii Śląskiej, reprezentował SPAM na uroczystościach 95lecia ZAIKS, brała udział w spotkaniu z dyrektorem Filharmonii w Opolu na temat zagadnień
dotyczących tej instytucji.
Stefan Kruczkowski: delegat SPAM na Walne Zebranie członków Związku Zawodowego
Twórców Kultury oraz na zebranie FIM.
Roman Lasocki: Przewodniczący Rady Fundacji Dom Muzyka Seniora (poprowadził
uroczystość otwarcie Domu Muzyka Seniora w Kątach k. Góry Kalwarii).
Jerzy Łysiński: kontakty ze związkami zawodowymi oraz z Państwową Inspekcją Pracy w
sprawach związanych ze zdrowiem muzyków.
Jan Popis: przedstawiciel SPAM w Radzie ds. Instytucji Artystycznych przy ministrze kultury
i dziedzictwa narodowego, w komisji konkursowej powołanej w sprawie wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej, w komisji konkursowej
powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej, w
komisji programu Instytutu Muzyki i Tańca Dyrygent- rezydent.
Krzysztof Szczepański: brał udział w spotkaniu z dyrektorem Filharmonii w Opolu na temat
zagadnień dotyczących tej instytucji .
Andrzej Trybuła: delegat SPAM na Walne Zgromadzenie członków ZAKR.
Hanna Wołczedska reprezentowała ZG SPAM w Komisji Zaopatrzenia Emerytalnego
Twórców w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Andrzej Sylwester Zieliński: członek komisji konkursowej powołanej w sprawie wyboru
dyrektora orkiestry Sinfonia Iuventus i komisji konkursowej powołanej do wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej, reprezentował SPAM na
uroczystości 100-lecia urodzin prof. Jana Ekiera.
PISMA
Opinie w sprawie powołania na kierownicze stanowiska w instytucjach muzycznych
następujących kandydatów:
- Waldemar Dąbrowski (Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie)
- Bogdan Tosza (Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie)
- Wojciech Nentwig (Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego)
- Bohdan Jarmołowicz (Sinfonia Baltica w Słupsku)
- Ewa Michnik-Szynalska (Opera Wrocławska)
- Zuzanna Dziedzic (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze)
- Andrzej Kosendiak (Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu)
- Janusz Marynowski (Orkiestra Sinfonia Varsovia)
- Marta Wierzbicka (Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie)
- Elżbieta Szlufik-Pańtak (Kielecki Teatr Tańca)
- Maria Okonek (Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis)
- Włodzimierz Izban (Mazowiecki Teatr Muzyczny im. J. Kiepury)
- Piotr Karpeta (Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislaviensis)
- Miłosz Zarzycki (Filharmonia Kameralna w Łomży)
- Stefan Sutkowski (Warszawska Opera Kameralna)
- Joanna Wnuk-Nazarowa (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia).
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Opinia projektu dokumentu w sprawie projektu Rozporządzenia ministra kultury i
dziedzictwa narodowego w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w
których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu.
Pismo interwencyjne do Dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i do Prezydenta
miasta Bydgoszcz w sprawie unikatowych zbiorów fonograficznych przekazanych do tegoż
Muzeum.
Pisma gratulacyjne z okazji
- 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- XIII. Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Muzycznych i V. Ogólnopolskiej Konferencji
Fonotek SBP
- Jubileuszu 80–lecia urodzin i 50-lecia pracy dr. Wojciecha Jankowskiego
- Jubileuszu 85-lecia urodzin prof. dr. Leona Markiewicza.
KONGRES FIM
W dniach 3-5 X 2012 r. odbył się w Buenos Aires XX Kongres Międzynarodowej Federacji
Muzyków FIM. W kongresie uczestniczyło ponad stu delegatów z 35 państw. Stroną
organizacyjną i oprawą artystyczną zajęło się Stowarzyszenie Muzyków Argentyńskich
SADEM. Polskich muzyków reprezentował Mateusz Szmyt, wiolonczelista Filharmonii
Narodowej. Jego udział w tym ważnym wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu
finansowemu udzielonemu przez SPAM (Oddział w Krakowie, Koło przy Filharmonii
Narodowej, Koło przy NOSPR) oraz FIM. Kongres FIM odbywa się raz na cztery lata i ma na
celu podsumowanie realizacji dotychczasowych zadań, a także ustalenie zakresu działań na
najbliższe lata. Międzynarodowa Federacja Muzyków powstała w 1948 r. i zrzesza związki
zawodowe muzyków sponad 60. krajów. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie ochrony
interesów artystycznych, zawodowych i socjalnych muzyków reprezentowanych przez
organizacje członkowskie.
Mateusz Szmyt

ZESPÓŁ D.S. OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY MUZYCZNEJ
Realizując postulaty zawarte w materiale programowych SPAM, został powołany Zespół do
spraw Ochrony Dziedzictwa Kultury Muzycznej. W jego skład weszli: Jolanta ByczkowskaSztaba (kierownik Polskiego Centrum RISM), Jacek Jackowski (kierownik Archiwum
Fonograficznego Instytutu Sztuki PAN), dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
(przewodnicząca), Elżbieta Jasińska-Jędrosz (kustosz Archiwum Polskich Kompozytorów w
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego), dr Mariusz Wrona (kierownik Biblioteki i Fonoteki
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina) oraz Maria Wróblewska (wieloletni kierownik
Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w Warszawie).
Głównym zadaniem Zespołu są działania zmierzające do zagwarantowania optymalnych
zabezpieczeń prawnych w skali ogólnokrajowej, jak również tworzenie warunków ochrony
między innymi rękopisów muzycznych, matryc nagrań czy cennych druków muzycznych. W
chwili obecnej najpilniejsze są zmiany w Ustawie dotyczącej Narodowego Zasobu
Bibliotecznego, która nie chroni w dostatecznym stopniu wszystkich unikatowych obiektów.
kjs
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WYDARZENIA ARTYSTYCZNE POD EGIDĄ SPAM W 2012/2013 ROKU

ODDZIAŁ W GDAŃSKU
W roku 2013 Gdański Oddział SPAM zrealizował szereg koncertów, w których brali udział
wybitni artyści, laureaci konkurów muzycznych, profesorowie Akademii Muzycznej w
Gdańsku, artyści Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego w
Gdyni, liczni studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz artyści z Litwy, Łotwy, Ukrainy
i Rosji. Opracowanie, kierownictwo artystyczne koncertów i ich prowadzenie – Barbara
Żukowska-Sutt.
Pałacowe koncerty dla dzieci i rodziców. Sala Muzyczna Pałacu Opatów w Oliwie
- 24.02.2013 O prawdziwej operze i prawdziwych gwiazdach
- 24.03.2013 Baletowe tajemnice
- 07.04.2013 Bawimy się w teatr
- 12.05.2013 Czy instrumenty mogą rozmawiać
- 20.10.2013 Co jest najważniejsze w muzyce
- 17.11.2013 Fryderyk Chopin i jego przyjaciele
- 08.02.2013 Sen o św. Mikołaju
Oliwskie koncerty kameralne. Sala Muzyczna Pałacu Opatów w Oliwie
- 26.05.2013 Muzyka, którą kochamy
-13.10.2013 Od pomysłu do dzieła muzycznego
-10.11.2013 Koncert operowy – Giuseppe Verdi – 200 rocznica urodzin
- 01.12.2013 Złóżmy sobie życzenia – Boże Narodzenie w muzyce
Nadmorski Salon Muzyczny – Południowe Spotkania Muzyczne.
Gdynia

Hotel Nadmorski

- 03.02.2013 Głosy na wagę złota – trzech tenorów i sopran
- 17.03.2013 Mistrzowskie interpretacje
- 14.04.2013 Flamenco show - Zespół Aire Flamenco
- 28.04.2013 Rosyjski korowód – Gościnny występ zespołów z Kaliningradu
- 29.09.2013 Portret kompozytora – Giuseppe Verdi – 200 rocznica urodzin
- 27.10.2013 Uśmiech wielkiej muzyki
- 24.11.2013 Od walca do czardasza
- 15.12.2013 Przy świątecznym stole
Gdyńska Dziecięca Akademia Muzyczna
- 21, 22, 23.05.2013 Koncerty galowe (9 koncertów, po 3 dziennie); koncertów wysłuchało
około 3.000 dzieci. Sala Widowiskowo-Teatralna Gdynia Oksywie.
- 29 i 30.10.2013 Serce muzyki – rytm (4 koncerty). Sala Koncertowa Morskiego Portu
Gdynia;
- 27 i 28.11.2013 Muzyczna architektura (4 koncerty). Sala Koncertowa Morskiego Portu
Gdynia;
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- 12 i 13.12.2013 Teatr śpiewany – Gioacchino Rossini „Cyrulik sewilski” (4 koncerty). Sala
Koncertowa Morskiego Portu Gdynia.
Łącznie 12 koncertów wysłuchało ponad 4.000 dzieci z klas 0-IV gdyńskich szkół. Koncerty
były bardzo zróżnicowane, barwne, zadbano o kostiumy z epok, ulotki z tematami każdego
koncertu, krótką notką o programie i występujących artystach.
Barbara Żukowska-Sutt

SAMODZIELNE KOŁO SPAM W OLSZTYNIE
- XI kolonie muzyczne wakacje z nutkami 14-25.08.2013 Pasym
Wakacje z nutkami organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat w
specjalnościach: skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, fortepian. Zajęcia są
indywidualne oraz w zespołach kameralnych i w orkiestrach. W roku 2013 była rekordowa
liczba uczestników - 98 osób z Polski i z zagranicy: prof. Agata Jarecka (wiolonczela AM
Łódź), prof. Paweł Drobnik (klarnet AM Poznań), Karina Gidaszewska (skrzypce Poznań),
Dorota Obijalska (skrzypce Olsztyn), Agnieszka Prosowska-Iwicka (flet Warszawa), Anna
Rzymyszkiewicz (skrzypce Warszawa), Beata Ludwicka (fortepian Warszawa), Marta
Jarecka (fortepian Bydgoszcz), Anna Jundziłł (flet Olsztyn), Anna Wandtke (skrzypce
Gdańsk). Zajęcia wokalne poprowadziła Anna Broda, zaś warsztaty orkiestrowe dyrektor
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Piotr Sułkowski. Pomysłodawczyniami tego projektu
realizowanego od kilkunastu lat są Dorota Obijalska oraz Anna Jundziłł ( kierownik kolonii).
W tym roku po raz czwarty rezydowaliśmy w ośrodku Kalwa w Pasymiu. Zawitał tu Astrobus
z olsztyńskiego Planetarium z pięknymi i ciekawymi pokazami nieba, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Na terenie ośrodka odbyły się 4 koncerty dla społeczności lokalnej
w wykonaniu pedagogów i uczestników kolonii
Organizatorem kolonii jest olsztyńskie koło SPAM we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Olsztynie. Gorąco dziękujemy naszym sponsorom: STOART oraz Radzie
Rodziców przy PSM w Olsztynie za niezbędne wsparcie finansowe.
Uwieńczeniem kolonii były koncerty finałowe w Szczytnie w auli szkoły muzycznej oraz w
Olsztynie w Kościele Ewangelickim. Wykonawcami byli uczestnicy w solowych
prezentacjach oraz zespoły i orkiestry w klasycznym i popularnym repertuarze pod dyrekcją
Piotra Sułkowskiego - gorąco oklaskiwani przy pełnej widowni.
Anna Jundziłł

******
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- Reaktywujemy Saloniki Muzyczne!
1 grudnia 2013 roku w Miejskim
Ośrodku Kultury w Olsztynie odbył się
67. Salonik Muzyczny pt. Miniatury z
klawiatury. Zaczynamy od zupełnie
nowych utworów - etiud na fortepian
(także w opracowaniu ze skrzypcami i z
wokalem), które zostały zainspirowane
wrocławskimi krasnoludkami. Autor
wspomnianych kompozycji, których
prawykonanie odbyło się niedawno we
Wrocławiu i
zarazem
Gospodarz
wieczoru - Jarosław Ciecierski - będzie
starał się przekonać dzieci i starszych,
że muzyka przekracza różnorodne
granice, ale zawsze powinna trafiać nam
do serca.
Na
podstawie
Ciecierskiego

materiałów

Jarosława

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Konkurs Fagotowy im C. M. Webera we Wrocławiu
Idea powołania Ogólnopolskiego Konkursu Fagotowego im C. M. Webera nurtowała
inicjatora od wielu lat. Powodem było wypełnienie luki konkursowej, jaka powstała w tej
grupie instrumentów. Celem była również promocja młodych artystów, niejednokrotnie
znakomitych instrumentalistów, pozbawionych możliwości prezentowania swych
umiejętności poza pracą w instytucjach artystycznych (Filharmonia, Opera, Teatr muzyczny).
C. M. Weber wpisał się do historii muzyki nie tylko jako twórca wielu oper, ale i kompozycji
instrumentalnych, w tym przeznaczonych na klarnet i fagot. O stopniu trudności jego
utworów świadczy stałe miejsce w programach wielu konkursów międzynarodowych, tak
Andante e Rondo oungarese c-moll op. 35, jak i Koncertu F-dur op.75.
Może paść pytanie: dlaczego Weber i dlaczego Wrocław? Na pierwsze pytanie odpowiedzią
jest powyższy tekst, a dlaczego Wrocław? Carl Maria von Weber był związany z
Wrocławiem w latach 1804-1807 jako dyrygent Opery Wrocławskiej, natomiast główny
temat Ronda oungarese pochodzi ze śląskiej melodii ludowej: „Tańcowała figa z makiem..”.
Wiąże się to prawdopodobnie z jego pobytem w miejscowości Pokój na Opolszczyźnie.
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Wyjaśnienie tego zagadnienia jak i pobytu kompozytora w stolicy Dolnego Śląska
pozostawiam jednak muzykologom.
Organizatorzy znaleźli we Wrocławiu grono ludzi bardzo przychylnych temu
przedsięwzięciu. Zainteresowanie konkursem jest duże. Jurorami byli wybitni pedagodzy
Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy (Musikhochschule Saarbrücken ,Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris. oraz Musik-Akademie der Stadt Basel).
Istnieją wszelkie przesłanki, by w najbliższym czasie konkurs ten przekształcić w konkurs o
zasięgu międzynarodowym, czego dowodem są już dziś liczne zapytania muzyków z państw
ościennych. Na uwagę zasługuje fakt, że konkurs ten jest konkursem otwartym,
przeznaczonym dla uczestników, dla których jedynym ograniczeniem de facto jest górna
granica wieku, a mianowicie 32 lata. Kilkakrotnie zmieniano termin rozpoczęcia konkursu,
ostatecznie ustalono termin rozpoczęcia na 18 listopada w rocznicę urodzin C.M .von
Webera.
V Międzynarodowy Konkurs Fagotowy im. Carla Marii von Webera odbył się między 18-21
listopada 2012 r. Udział w nim wzięli fagociści z Francji, Niemiec i Polski. Skład jury:
prof. Czesław Klonowski – Wrocław Przewodniczący Jury, prof. Marc Engelhardt – Stuttgart
prof. Philipe Hanon – Paris, prof. Zbigniew Płużek – Warszawa , prof. Tomasz Sosnowski –
Basle/ Szwajcaria, prof. Zygmunt Tlatlik – Katowice, prof. Mieczysław Stachura – Wrocław,
sekretarz konkursu –mgr Irena Wolniewska
Pierwsza nagroda CEZARY REMBISZ – Grand Prix, Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia
wysokości siedmiu tysięcy złotych. Druga nagroda RAFAEL ANGSTER - nagroda
pieniężna wysokości czterech tysięcy złotych Trzecia nagroda AMELIE BOULAS – nagroda
pieniężna wysokości dwóch tysięcy pieciuset złotych. Wyróżnienie dla laureata czwartego
miejsca THOMASA QUENQUENELA – nagroda pieniężna wysokości jednego tysiąca
pięciuset złotych.
Nagrody specjalne (pozaregulaminowe).
Koncert z orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, dla zdobywcy pierwszej nagrody Cezary
Rembisz. Koncert z orkiestrą Filharmonii Opolskiej dla zdobywcy drugiej nagrody Rafael
Angster. Nagrodę Serwisu Instrumentów Dętych Piotra Śmietany dla Cezarego Rembisza.
Nagrodę w postaci tygodniowego pobytu w Hoteliku Sudety dla dwóch osób w Dusznikach
Zdroju, ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach
Zdroju dla Rafaela Angstera za najlepsze wykonanie utworu „Humoresque for Bassoon solo”
Tymoteusza Witczaka.
Sponsorzy dotychczasowych konkursów:
Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz I Nagroda IV Konkursu, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski Wrocławia – Gmina Wrocław
(I oraz III konkurs), Konsulat Generalny Niemiec, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu, Filharmonia im W. Lutosławskiego we Wrocławiu, Tauron EnergiaPro
Wrocław. Turon Dystrybucja Wrocław Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Polskich
Artystów Muzyków, PZU SA (nagroda na I Konkursie, w wysokości 1.000 zł), TOYOTA
Alan Auto Poland/Wrocław (nagroda na III Konkursie) MOKiS Duszniki
Wszystkie edycje konkursu rejestrowane były przez Studio Technik Audiowizualnych
Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Pozostaje pytanie o perspektywy tego konkursu. Mam nadzieję, że starczy organizatorom sił i
samozaparcia, by przezwyciężać problemy w pozyskaniu sponsorów, bo ludzi do pracy
17

(zespół organizacyjny) nie zabraknie. Pragnę wyrazić nadzieję, że uczestnicy kolejnych edycji
Konkursu im. Carla Marii Webera spełnią pokładane w nich nadzieje i dostarczą okazji do
głębokich wzruszeń i satysfakcji. Wierzę, że przekształcenie tego Konkursu w Konkurs
międzynarodowy przyniosło chlubę Wrocławiowi i jest jeszcze jednym elementem, jedną
cegiełką w celu uzyskania przez Wrocław miana Stolicy Kulturalnej Polski.
VI Konkurs C. M. von Webera /2014/ obejmie dwie specjalności a mianowicie fagot oraz
klarnet. Do Jury tegorocznego konkursu zaproszeni zostali prof. prof.
Marc
Engelhardt/Stuttgart, Norbert Kaiser/ Stuttgart/, Philippe Hanon /Paryż / Vaclav Hlavac
/Praga/
oraz
prof.
polscy prof.
prof.
Mieczysław
Stachura/Wrocław/,
Zdzisław Nowak/Poznań/Zbigniew Płużek/Warszawa/ Czesław Klonowski/Wrocław/.

XXXI Dni Muzyki Instrumentalnej w Dusznikach Zdroju /1-8.07.2013/

Uczestnicy XXXI Kursu
Muzyki Instrumentalnej w
Dusznikach
Zdroju
pracowali pod kierunkiem
pedagogów z poprzedniego
XXX Kursu. Nie było klasy
saksofonu, natomiast klasę
trąbki poprowadził prof. St.
Dziewior.
Wszyscy
uczestnicy brali udział w
koncertach
w
Dworku
Chopina - były to występy
solistów
i
zespołów
kameralnych. Odbyły się też
koncerty
plenerowe
z
udziałem uczestników i
pedagogów klas trąbek,
puzonu i tuby. Na koncercie
finałowym, oprócz solistów
wystąpił
zespół
wyróżniających
się
uczestników
(pod
kierunkiem
prof.
Cz.
Klonowskiego). Wystąpił
także kwartet klarnetowy
przygotowany przez prof.
Jana Tatarczyka. Odbyły się
prawykonania dwu utworów
skomponowanych przez dr Mirosława Gąsieńca: Walc na dwa oboje i Burlesca na obój i
fortepian. Solistkom towarzyszył kompozytor.
Czesław Klonowski
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SAMODZIELNE
SZCZECINIE

KOŁO

SPAM

W

Poniżej prezentujemy plakaty anonsujące
koncerty
zorganizowane
przez
Samodzielne Koło SPAM w Szczecinie w
roku 2013.
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KOŁO SOLISTÓW I KAMERALISTÓW SPAM
W 2013 roku dzięki współpracy z ZG SPAM, Koło Solistów i Kameralistów uzyskało pięć
dotacji z programu MKiDN- IMiT "Kolekcje - Zamówienia kompozytorskie"; muzycy członkowie Koła dokonali prawykonań następujących dzieł kameralnych:

- Paweł Łukaszewski - Kwintet fortepianowy wykonany na koncercie podczas 47 Festiwalu
Pianistyki Polskiej w Słupsku we wrześniu 2013 roku.

- Paweł Łukaszewski - Utwór na flet i
organy Idiom wykonany w Warszawie w
ramach IV Międzynarodowego Cyklu
Koncertów Organowych w listopadzie
2013roku.
- Weronika Ratusińska-Zamuszko - Trzy
utwory na trzy flety i altówkę (wykonane w
ramach 63. Sesji Musica Moderna w
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów
w Łodzi w grudniu 2013 r. Utwór
dedykowany zespołowi Quartescape .
KSIK Zaprosiło do współpracy między
innymi pianistów z Włoch: Alessandro di
Marco, Maurizio Mastrini (Koncert w Teatrze
Stanisławowskim - Muzeum Łazienki
Królewskie w październiku 2013roku) oraz z
Chile Zespół Insularoj: Joanna Tic-Ramos 21

flet, Christian Ramos - fortepian, Julio Torres - fortepian, kompozycja, Fernando Torres –
perkusja (koncerty w październiku 2013 roku w AFK oraz Centrum Łowicka w Warszawie).
KSIK SPAM jest stałym partnerem Międzynarodowych Kursów Muzycznych Crescendo w
Sarospatak (Węgry). Nasze Stowarzyszenie i Koło było współorganizatorem koncertów cyklu
Lokal na Poważnie (projekt Ani Karpowicz) oraz koncertu Dux brzmi w Trzcinie - koncert
zespołu #Ensemble. Ponadto Kwartet Smyczkowy TheTonacja należący do KSIK promował
SPAM na każdym swoim koncercie. Członkowie KSIK występując na koncertach
propagowali działalność Stowarzyszenia lub sami organizowali koncerty pod patronatem
SPAM.

Z wieloma zespołami kameralnymi reprezentowaliśmy SPAM podczas Europejskich Targów
Muzycznych w Warszawie (listopad/grudzień 2013r.) KSIK SPAM było również
współorganizatorem stoiska SPAM (zarówno organizacyjnym jak i finansowym).
Wszystkie powyższe wydarzenia odbyły się dzięki wsparciu STOART oraz pracy członków,
którzy nierzadko sami organizowali koncerty. (patrz www.spa-m.-pl)
Aleksandra Demowska - Madejska

KOŁO MUZYKI DAWNEJ SPAM
W maju 2013 roku zespół Sabionetta nagrał płytę CD Podobieństwo żywota krześcijańskiego
z polskimi kompozycjami z XVI w. W nagraniach wzięło udział 16 muzyków, w tym
muzycy zespołu Sabionetta - członkowie KMD SPAM. Dnia 08.12.2013 r. w kościele pw.
św. Katarzyny w Warszawie. odbył się koncert promujący wydanie płyty. Organizatorami
koncertu było Koło Muzyki Dawnej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej - Oddział w Warszawie.
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Sabionetta. Fot Maciej Chwała

W niedzielę, 6 października 2013 r. odbył się koncert Missa Colubiel prezentujący muzykę
polską i europejską z czasów powstania ołtarza kołbielskiego, w wykonaniu warszawskiego
zespołu muzyki dawnej La Tempesta pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego. Muzycy tego
zespołu są członkami KMD SPAM. SPAM było patronem medialnym tego wydarzenia.
Agnieszka Obst-Chwała

La Tempesta. Fot Krzysztof Mirosławski
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SAMODZIELNE KOŁO PRZY BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE
Dnia 24 czerwca 2013 r. Samodzielne Koło przy Bibliotece Narodowej w Warszawie
zorganizowało w lokalu ZG SPAM promocję pracy dr Katarzyny Janczewskiej-Sołomko
Dyskopedia poloników 1919-1939 (t.
1-4, wyd. BN, Warszawa 2013,
LXXII, 1967 s., il.). Publikacja ta jest
kontynuacją pionierskiej trzytomowej
Dyskopedii poloników do roku 1918.
Zawiera opisy kilkunastu tysięcy
nagrań
polskich
kompozytorów,
polskich wykonawców i firm w Polsce
działających. Działalność autorki
omówiła Maria Wróblewska, pracę –
recenzent dr Mieczysław Kominek.
Prezentację
zakończył
koncert
oryginalnych
nagrań
z
okresu
międzywojennego
w
wykonaniu
znanych ówczesnych artystów.
W imieniu ZG SPAM gości powitała Sekretarz dr Małgorzata Chmurzyńska, spotkanie
prowadziła przewodnicząca Koła nr 102 Jolanta Byczkowska-Sztaba.
Jolanta Byczkowska-Sztaba

Na pierwszym planie Jolanta Byczkowska Sztaba, Maria Wróblewska. W drugim rzędzie Mieczysław Kominek.

Fot jbs
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MŁODZI CZŁONKOWIE SPAM – NOWE POMYSŁY I INICJATYWY
Działające przy Zarządzie Głównym Koło Solistów i Kameralistów niezwykle dynamicznie
wchodzi na muzyczny rynek z nowymi inicjatywami. KSiK zdążył już odnotować znaczące
sukcesy w postaci koncertów, m.in. prawykonań utworów polskich twórców, w ramach
programu operacyjnego Zamówienia kompozytorskie, natomiast czymś nowym są filmy
muzyczne realizowane pod auspicjami ZG SPAM-KSiK. Pierwszy z nich Kompozytor –
rezydent, okazał się udanym debiutem autorskim naszej młodej koleżanki Mai Baczyńskiej.
Na Europejskich Targach Muzycznych film ten znakomicie promował oczywiście sam siebie,
ale również nasze stoisko. Następnie jego prezentacja na pokazie zorganizowanym przez
Instytut Muzyki i Tańca zyskała bardzo wysoką fachową ocenę i zasłużony aplauz.
Serdecznie gratulujemy Mai Baczyńskiej.
Członkowie Koła Solistów i Kameralistów to także zapaleni publicyści i literaci. Na
szczególną uwagę zasługuje kwartalnik „Presto. Prosto o muzyce klasycznej”, w którym
zastępcą redaktor naczelnej jest Maja Baczyńska, a członkami redakcji, reporterami i
felietonistami m.in.: Anna Markiewicz (prezes KSiK) i Agnieszka Olek. Na łamach
magazynu (numer 7 – „Klasyka jest młoda”) i portalu „Presto” dotychczas ukazały się nie
tylko informacje o projektach i koncertach SPAMu, ale również wywiady z członkami KSiKu
(m.in. z Aleksandrą Demowską – Madejską, członkiem ZG SPAM). Pod koniec roku 2013 z
inicjatywy członków KSiK została powołana specjalna skrzynka redakcyjna
młodość@prostoomuzyce.pl, stanowiąca swoiste „pogotowie” dla młodych artystów.
„Presto” patronuje także wydawnictwom płytowym członków KSiK – u (m.in. debiutanckiej
płycie zespołu „Sabionetta”), ma na swoim koncie również działania na rzecz artystów,
którzy już odeszli lub zostali przez szerszy krąg odbiorców zapomniani (m.in. numer 4 „Zapomniani robią hałas!”). Działania na rzecz szeroko rozumianej promocji polskich
muzyków i międzypokoleniowego dialogu redakcja „Presto” planuje w przyszłości
kontynuować, m.in. poprzez stałą współpracę w przestrzeni wirtualnej ze Stowarzyszeniem
Polskich Artystów Muzyków, w tym z Kołem Solistów i Kameralistów SPAM.
Aleksandra Demowska – Madejska

TARGI MUZYCZNE CO JEST GRANE
Na tegorocznych Europejskich Targach Muzycznych Co jest grane, które odbyły się w dniach
29 listopada – 1 grudnia 2013 r. w warszawskim Pałacu Kultury po raz pierwszy pojawiło się
stoisko Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Było jednym z nielicznych, które przez
cały targowy weekend wyświetlało na specjalnie przygotowanym ekranie materiały
promocyjne – klipy z utworami wykonywanymi przez muzyków SPAM, a także trailery
muzycznych filmów dokumentalnych realizowanych przez swoich członków, udostępniano
ulotki dotyczące działalności poszczególnych kół i oddziałów, jak również rozdawano
gadżety z logo SPAM . Inicjatorką i współorganizatorką udziału SPAM w Targach była
Aleksandra Demowska-Madejska (członek ZG SPAM i Sekretarz Zarządu KSiK). Poniżej
fragment wywiadu, który przeprowadziła z Nią Maja Baczyńska.
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Europejskie Targi Muzycznych Co jest grane stoisko SPAM

Maja Baczyńska: Dlaczego uczestniczenie w takim wydarzeniu
Muzyczne było istotne?

jak Europejskie Targi

Aleksandra Demowska – Madejska: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków jest
największym i najstarszym stowarzyszeniem zrzeszającym muzyków w Polsce, jednak o
naszej niezwykle potrzebnej działalności większość osób nie wie. Nie zdają sobie sprawy z
tego, ile pracy pro bono SPAM wykonuje na co dzień; nie wie o ilości środowiskowych
problemów z jakimi zgłaszają się do nas muzycy filharmonii i chórów, nie wszystko bowiem
jest problemem, który może rozwiązać Związek Zawodowy danej instytucji. Wiele niezwykle
ważnych decyzji podejmowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy
władze samorządowe jest konsultowanych z Zarządem Głównym SPAM, a to tylko kropla w
morzu codziennego życia SPAMu. Niewiedza o naszej działalności zarówno członków
Stowarzyszenia, jak i potencjalnych artystów, którzy mogliby z nami pracować nad
przyszłością kultury muzycznej w Polsce sprawia, że SPAM bywa postrzegany jako twór
archaiczny. Zdając sobie sprawę z tego, że Europejskie Targi Muzyczne w Warszawie są
największymi targami muzycznymi tej części Europy, Komisja do spraw PR i Multimediów
Zarządu Głównego (Krzysztof Szczepański - Skarbnik ZG SPAM, Artur Andrzejewski SPAM - Lublin, Aleksandra Demowska-Madejska- ZG SPAM/ KSIK SPAM) postanowiła
"wyjść" z informacją o naszej działalności do wszystkich odwiedzających Targi. Być na nich,
to być wśród najbardziej znanych instytucji muzycznych (jak np. Sinfonia Varsovia, Teatr
Wielki, Opera Bałtycka itd.). Przez dwa dni Targów, setki osób miały możliwość zapoznać
się bliżej z naszą działalnością. Wielu muzyków postanowiło się do nas przyłączyć, widząc,
że w ramach zrzeszenia w SPAM mogą działać artystycznie, propagując muzykę klasyczną.
Mamy nadzieję, że to początek informowania Polaków o naszym istnieniu i naszych
działaniach. Wierzymy, że jeśli każdy członek SPAM połączy promocję swoich muzycznych
pomysłów z promowaniem Stowarzyszenia, staniemy się być może najbardziej
rozpoznawalnym polskim stowarzyszeniem artystycznym.
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Od lewej Aleksandra Demowska-Madejska, Jan Popis, Karina Malarowska, Agnieszka Obst-Chwała

Maja Baczyńska: Jakie atrakcje w ramach Targów CJG przewidziało Koło Solistów i
Kameralistów SPAM?
Aleksandra Demowska – Madejska: Ponieważ niemal na każdym stoisku na Targach były
rozdawane rozdawało ulotki z informacją o działalności danej instytucji, my też
przygotowaliśmy specjalne materiały promocyjne. Ulotek z naszych oddziałów oraz zespołów
zrzeszonych w SPAM napłynęło bardzo wiele, dzięki czemu stoisko SPAM było bardzo
kolorowe. Przewidzieliśmy również podarki dla odwiedzających, którzy zainteresowali się
naszą działalnością: W torbie z logo SPAM rozdawaliśmy naszą Kronikę, ołówki z logo,
materiałową torbę również z logo, naklejki i płyty, które przekazali nam muzycy należący do
SPAM - m.in. Bogna Lewtak-Baczyńska i zespół Zagan Acoustic.
Nasze najśmielsze oczekiwania przekroczyło zainteresowanie możliwością"wypróbowania"
skrzypiec. Jeden ze swoich instrumentów (który na Targach można było dotykać i przy naszej
pomocy próbować na nim grać), poświęcił na potrzeby tej imprezy skrzypek - członek KSIK
SPAM - Joachim Łuczak. Szczególnie zainteresowane skrzypcami były dzieci, dla których
było to pierwsze zetknięcie z instrumentem i muzyką klasyczną.
Maja Baczyńska: Jakie wrażenia po Targach?
Aleksandra Demowska – Madejska: Nadspodziewanie dobre. Nie sądziliśmy, że stojąc
pomiędzy zespołami muzyki rozrywkowej, stoisko promujące muzykę klasyczną (głównie
kameralną) będzie tak miło odebrane przez zwiedzających. Dało się odczuć, że odwiedzający
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mieli przesyt wszechobecnym hałasem i zapragnęli zróżnicować swoje dotychczasowe
przyzwyczajenia muzyczne- dla promocji naszego środowiska była to idealna sytuacja.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dzięki wsparciu STOART, zorganizowanie naszego
stoiska również będzie możliwe.

Europejskie Targi Muzycznych Co jest grane. Joachim Łuczak

NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA (2012-2013)
Godność Honorowego Członka SPAM otrzymali:
Wanda Wiłkomirska
Jan Ekier
Jerzy Semkow
Medalem SPAM zostali uhonorowani:
Zuzanna Dziedzic
Czesław Grabowski
Eleonora Harendarska
Konstanty Andrzej Kulka
Marta Wierzbieniec
Andrzej Wituski.
Odznaczeni Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis:
Jan Popis
Kazimierz Rozbicki
Andrzej Trybuła
Andrzej Zborowski
Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis:
Bogdan Narloch
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Tytuł Zasłużony Członek SPAM otrzymali:
Izabela Bojkowska
Alicja Goździecka
Katarzyna Janczewska-Sołomko
Jan Kaniewski
Jerzy Kwiecień
Zofia Lupertowicz
Mirosław Pietkiewicz
Maria Prorok
Złotą Odznakę SPAM otrzymali:
Katarzyna Brodacka-Falkowska
Małgorzata Chmurzyńska
Daniel Dramowicz
Andrzej Jasiński
Krzysztof Koziatek
Ireneusz Narowski
Jan Popis
Ewa Stąporek-Pospiech
Maria Szwajger-Kułakowska
Ryszard Śpiewakowski
Zdzisław Wylonk
AKCJA „ZNICZ”
Po rocznej przerwie spowodowanej trudną sytuacją SPAM, w 2013 r. została wznowiona –
mająca wieloletnią tradycję – akcja „Znicz”, której celem jest kultywowanie pamięci
zmarłych muzyków. Organizatorem akcji na warszawskich cmentarzach jest Koło Seniorów
SPAM przy Zarządzie Głównym, a uczestniczą w niech przedstawiciele wielu kół z terenu
Warszawy, którzy w okresie Wszystkich Świętych zapalają na grobach znicze i pozostawiają
plakietki z napisem W hołdzie i pamięci - Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.
Pamiętamy nie tylko o członkach SPAM, ale także o innych muzykach, których znamy
miejsce pochówku. Wielokrotnie od spotkanych przy grobie członków rodziny zmarłego
słyszymy wyrazy wdzięczności i uznania. W tym roku zapaliliśmy około 500 zniczy. Od
szeregu lat tą piękną akcją zajmuje się Pani Zofia Lupertowicz z Warszawskiego
Samodzielnego Koła Seniorów.
kjs
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Pierwsza z prawej Zofia Lupertowicz. Fot Zygmunt Szpaderski

PAMIĘTAJMY O TYCH, CO ODESZLI…
W latach 2012-2013 zmarli następujący członkowie SPAM:
Halina Bach (1920-2012), Tadeusz Chmielewski (1941-2012), Danuta Dziedzic (19222012), Maria Fołtyn (1925-2012), Henryk Gola (1919-2012), Tadeusz Krystniak (1923-2012)
Janina Lempke (?-2012), Stefan Stuligrosz(1920-2012), Wojciech Szaliński (19202012),Feliks Szczepanowski (1928-2012), Franciszek Templin (1917-2012), Irena Tkaczyk
(1930-2012), Andrzej Jan Tomczyk (1921-2012), Jadwiga Traczyk-Pazdrowska (1956-2012),
Bożena Elżbieta Wojnowska (1949-2012), Stanisław Dziadowicz (1932-2013), Barbara
Hesse-Bukowska (1930-2013), Wanda Klimowicz-Koterwa (1915-2013), Maria Krzystolik
(1930-2013), Wojciech Małecki (1945-2013), Tadeusz Nassalski (1932-2013), Bronisław
Pokora (1926-2013), Ryszard Śpiwakowski (1942-2013), Irena Winiarska (1924-2013) Piotr
Woliński (1954-2013).
Pożegnania
Dnia 16 czerwca 2012 r. odszedł prof. Stefan Stuligrosz – wybitny muzyk i pedagog,
profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie utworzył klasę chórmistrzowską, której
następnie był kierownikiem, a w latach 1967-1981 rektor tej Uczelni (dawniej PWSM). Jego
Osobę będziemy kojarzyć głównie z chórem chłopięco-męskim Poznańskie słowiki, którego
był twórcą i kierownikiem. Dr h. c. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach
1968-1989 prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Uhonorowany m.in.
Złotą Odznaką SPAM i Medalem SPAM.
W dniu 2 grudnia.2012 r. zmarła Maria Fołtyn – śpiewaczka i reżyser operowy, założycielka
i Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki. Wielce zasłużona dla propagowania
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twórczości operowej Stanisława Moniuszki – w Polsce i na scenach zagranicznych. Dr h.c.
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Obywatel Honorowy Miasta
Radomia.
Dnia 9 grudnia 2013 zmarła Barbara Hesse-Bukowska – znakomita pianistka i pedagog,
profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Laureatka II. Nagrody
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1949 r., juror tych
konkursów. W latach 1986-1991 pełniła funkcję Prezesa Towarzystwa im. Fryderyka
Chopina.
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków zapamięta Wojciecha Kilara – swojego
czcigodnego Członka Honorowego – nie tylko jako twórcę, pomnikowych dzieł sakralnych,
czy budzących emocje i żywiołowe porywy serc reminiscencje naszych uczuć w zetknięciu z
Krzesanym albo Orawą, zasadniczym źródłem naszej pamięci nie będzie nawet Jego genialna
predylekcja do wzbogacania dźwiękami najświetniejszych utworów sztuki filmowej – polscy
artyści muzycy tkwić będą w uroczystej zadumie nad faktem śmierci Wojciecha Kilara dla tej
przyczyny, że to On właśnie był ich najwierniejszym i najbliższym Przyjacielem. Jeżeli w
biograficznym idiomie spoić można aspekt „życia” z „twórczością”, to o owej przyjaźni
świadczyć będzie wszystko, co Wojciech Kilar po sobie muzykom pozostawił.
„Ślązak ze Lwowa”, jak często o sobie mawiał, wyjątkowo ukochał wszystkie swoje Małe i
Wielkie Ojczyzny. Z ich projekcji czerpał siły do swojej twórczej pracy. Jak nikt wzruszająco
i z wyjątkowym szacunkiem wspominać zwykł „Raj utracony” rodzinnego Lwowa i lata
nauki i studiów w katowickim Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej. Na pytania – dlaczego nie zamieszka w NY, czy w Hollywood odpowiadał, że
odkąd wynaleziono telefon, wystarczą mu Katowice… Jego zażyłość z Jasnogórskim
Sanktuarium, która zaowocowała wprost Angelusem i Bogurodzicą wskazała obcującym z
owymi dziełami wykonawcom i słuchaczom, niezależnie od tychże światopoglądu, imperatyw
wypowiadania prostej prawdy. Czy można do współbraci w muzyce przemawiać w tonacji
głębszej spolegliwości i przyjaźni?
Akty uczestniczenia Jego autorytetu w życiu publicznym, powściągliwe, jakby pragnął ów
autorytet dezawuować, za to wyraźne i skuteczne, będą także świadectwem środowiskowego
caritas. Jego wsparcie dzieła Fundacji Domu Muzyka Seniora, jednoznaczne wystąpienia i
działania na wielu najważniejszych dla polskiego życia muzycznego ścieżkach – także tych
politycznych, społecznych i socjalnych będąc testamentem Jego etosu, pozostały najodleglej
od wrzawy promocji. W swojej przyjaźni dla ludzi, zwłaszcza tych najbliższych sercu
pozostał etykiem, nie zaś filantropem.
Trudno przewidzieć, jak ten introwertyk zareagowałby na propozycję utrwalenia pamięci po
nim w murach najpiękniejszego nawet budynku, najświetniejszej bodaj sali koncertowej. W
powściągliwej właśnie powadze pożegnania Mistrza i Przyjaciela poprzestańmy na
przeświadczeniu, że pamięć ta osiągać będzie właściwą miarę rzeczy zawsze wtedy, kiedy
Jego Missa pro pace albo Sinfonię du motu, Orawę czy Poloneza z Pana Tadeusza grać i
śpiewać będą żywi ludzie – Jego przyjaciele.
Wincenty Krawczyk
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NOWE SAMODZIELNE KOŁA SPAM
W 2012 r. powstały następujące Samodzielne Koła SPAM:
- Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej w Łodzi
- Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie
- Koło nr 115 przy Orkiestrze Radiowej w Warszawie
- Koło nr 116 przy Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach
- Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu.
NOWI CZŁONKOWIE SPAM
Oddział w Gdańsku. 1-14: Beata Glaza-Sutt, Emilia Grażyńska-Stefanowicz, Robert
Hennig, Robert Jakubiec, Karolina Karcz, Anna Korneluk, Zofia Kotlicka-Wiesztordt,
Bogdan Kułakowski, Radosław Kruszyna, Piotr Sutt, Janusz Szadowiak, Natalia Walewska,
Witalij Wydra, Janusz Żak,
Oddział w Krakowie. 15-16: Czesław Dołęga, Michał Jakub Papara.
Oddział w Lublinie. 17-22:Artur Andrzejewski, Dorota Klej, Kinga Krzymowska-Szacoń,
Ewa Kuszewska, Magdalena Maciąg, Irena Sołtan.
Oddział w Warszawie. 23-26:Stanisław Halat, Zuzanna Kuźniak, Barbara Piasecka, Jerzy
Sznajder.
Oddział we Wrocławiu. 27-29: Andrzej Łucki, Barbara Palczak, Ryszard Żołędziewski.
Koło Solistów i Kameralistów przy ZG SPAM. 30-44: Maja Baczyńska, Anna ĆwiekKarpowicz, Joanna Gręziak, Alicja Kieruzalska, Justyna Kostrzom, Bogna LewtakBaczyńska, Łukasz Łacny, Agnieszka Olek, Piotr Pieron, Katarzyna Pyrć, Emilia Romanik,
Wioletta Strączek, Jagoda Sudujko, Joanna Tic-Ramos, Paweł Zagańczyk.
Samodzielne Koło SPAM przy Bibliotece Narodowej. 45:Karolina Skalska.
Samodzielne Koło SPAM przy Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi. 46-60: Ewa
Ambrożek, Małgorzata Domańska, Joanna Górkiewicz, Piotr Grzywiński, Anna Koprowska,
Monika Kosmal, Łukasz Michalak, Alicja Pejska, Mirosława Pejska, Tomasz Sopur, Roman
Strembicki, Jerzy Szurgot, Andrzej Walczak, Wojciech Wadlewski, Jerzy Wikszemski.
Samodzielne Koło SPAM przy Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu. 61-104: Mikołaj
Gałan, Ilona Jachacz, Beata Jańta, Maria Kaczmarek, Adam Kędzia, Paweł Knebel, Barbara
Kowalska, Michał Kowalski, Oleg Konowałow, Agnieszka Kulka, Artur Kulka, Zygfryd
Maczurek, Mirosław Makowski, Jowita Marcisz, Agnieszka Newiger, Mariusz Nowak, Ewa
Ostrowska, Agnieszka Płoszejowska, Harald Powrózło, Barbara Przybylska, Katarzyna
Raczkowska, Małgorzata Rekiel, Marcin Respondek, Grzegorz Sadlak, Janina Sadlak, Anna
Skoczylas, Ewa Stankiewicz, Dariusz Stark, Janina Stark, Bogdan Staroń, Sabina SułkowskaUronek, Anna Szewczyk, Małgorzata Szram, Michał Szymała, Marek Śmiech, Arkadiusz Tul,
Irena Tyczyńska, Agata Wacowska-Marsac, Andrzej Weinkopf, Kamil Wieczorek, Agnieszka
Wojszczyk, Anna Wrodarczyk, Barbara Zwolińska-Kobiela.
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Samodzielne Koło SPAM przy Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w
Rzeszowie. 105-162: Rolf Bartkiewicz, Aleksander Berkowicz, Małgorzata Berkowicz,
Antoni Bęś, Monika Bieda-Kapias, Ewa Bocian, Monika Brocka, Joanna Brzezińska, Marek
Brzeziński, Ryszard Cisek, Elżbieta Czajak, Mykoła Dolenko, Paweł Drzał, Grzegorz Dudek,
Gustaw Dziedzic, Wojciech Gąbka, Grzegorz Gerula, Katarzyna Gerula, Valentyna
Gorodyska, Mirosław Jaskot, Maria Józefczyk, Wiktor Kawalec, Bogusław Kołcz, Morzena
Kościk, Jolanta Kowalska, Oleksiy Kozlov, Wojciech Kuś, Ewa Łuczyńska-Kycia, Oksana
Malinowska, Jan Miłek, Robert Mosior, Krzysztof Ogorzelec, Jaonna Paluch, Ryszard Panek,
Olena Perepeluk, Bogusława Peszko, Grzegorz Pliś, Aleksander Pogorilec, Marta Pluta,
Paweł Rak, Aleksander Rzeszutek, Jacek Rzym, Wacław Seminowicz, Adam Sieczkowski,
Damian Skupniewicz, Maria Skupniewicz, Elżbieta Stanisz, Anna Stępień, Joanna
Supranowicz, Józef Sypko, Janusz Szczęch, Barbara Szydełko, Andrzej Szymkowicz, Maryna
Telvakh, Dariusz Tobiasz, Roman Trznadel, Michał Wesołowski.
Samodzielne Koło SPAM przy Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.
163-192: Mariusz Barszcz, Jakub Bartoszewski, Jacek Bielecki, Krzysztof Błaszkiewicz,
Lidia Chmielewska, Marcin Czajkowski, Anna Czarnomska, Adrianna Dąbrowska, Karol
Dąbrowski, Ewa Dobrowolska, Michał Dudkiewicz, Iwona Kałużyńska, Agnieszka Kasiak,
Barbara Klimek, Marcin Kostka, Dariusz Kozieł, Grzegorz Kustra, Szymon Kustra, Anna
Lenckowska, Andzrej Łukaszek, Janusz Młynarczyk, Agnieszka Mróz, Zbigniew Pasieka,
Mariusz Połomka, Kamila Pyrkosz, M. Sierpień-Wywrocka, Agnieszka Tomaszewska-Jasiak,
Jarosław Wdowik, Agnieszka Wolska-Ścipniak, Aleksandra Zabłotna.
Samodzielne Koło SPAM przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach. 193-208: Dariusz Brauhoff, Maria Dutla, Krzysztof Firlus, Łukasz Frant,
Tomasz Hajda, Sandra Kałuża, Damian Lipień, Maksymilian Lipień, Eugeniusz Mikołajczyk,
Bartosz Pacan, Piotr Połaniecki, Piotr Pyda, Giedre Siaulyte, Krzysztof Tomczyk, Natalia
Woźniak, Michał Żymełka.
Koło SPAM nr 6. 209-210: Izabella Berberian, Barbara Marcinkowska.
Koło SPAM w Opolu. 211: Piotr Baron.
Koło SPAM w Wałbrzychu. 212: Paweł Szpala.

******
Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o nadsyłanie materiałów w wersji elektronicznej dotyczących działalności
koła lub oddziału SPAM, które zostaną wykorzystane w następnym biuletynie naszego
stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że ukaże się on w niedługim czasie. Jednocześnie
przypominamy, iż nasza strona internetowa www.spa-m.pl służy jako forum informacyjne
wszystkim zainteresowanym. Redakcja tej strony prosi o przesyłanie plakatów i programów
imprez SPAM w plikach elektronicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
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KONTAKT
Biuro Zarządu Głównego SPAM,
ul. Marszałkowska 66/24, 00-545 Warszawa
tel. 22-621-28-02
e-mail: stowpolartmuz@gmail.com
Adres strony internetowej SPAM: www.spa-m.pl

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek - piątek: 09.00-16.00

Księgowość: wtorek - 11.00-17.00
tel. 22-621-28-02

Opłaty członkowskie
Składki można wpłacać w siedzibie Biura ZG SPAM w godz. 9:00-15:30
lub na konto: Bank Zachodni WBK 10 1090 1883 0000 0001 1479 6785

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