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I . Imię i nazwisko, dane biograficzne, informacje o przebiegu pracy 

zawodowej 

 
DR BOŻENA  STASIOWSKA  -   CHROBAK 

Urodziłam się 14 marca 1970 roku w Rzeszowie. Po ukończeniu Państwowej Szkoły 

Muzycznej I- go stopnia w Rzeszowie kontynuowałam naukę w klasie fortepianu i fagotu 

Państwowego Liceum Muzycznego w Rzeszowie. W 1989 roku podjęłam studia na Wydziale 

Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygowania 

prof. Jerzego Kurcza , które ukończyłam w 1994 roku.   

Zarówno podczas studiów, jak i już w czasie pracy zawodowej doskonaliłam swoje 

umiejętności i poszerzałam wiedzę uczestnicząc w kursach, seminariach i  sympozjach 

dotyczących chóralistyki. W  1992 roku  wzięłam udział w zajęciach   „Szkoły  Bachowskiej” 

prowadzonych w Krakowie przez H. Rillinga. W latach 1999 – 2004 uczestniczyłam 

w seminariach dla dyrygentów organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr 

Oddział w Rzeszowie , prowadzonych m. in. przez  prof. J. Świdra , prof. J. Gałęską – Tritt,  

dr A. Oberc , dr J. Łukaszewskiego i innych. Brałam także udział w Seminarium dla 

dyrygentów w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” (2000 r.). W 2000 

roku ukończyłam Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej 

w Bydgoszczy, w klasie prof. A. Banasiewicza , otrzymując świadectwo z wynikiem bardzo 

dobrym. 

Pracę zawodową rozpoczęłam w 1988 roku znajdując zatrudnienie  w Społecznym 

Ognisku Muzycznym Nr 1 w Rzeszowie, w charakterze nauczyciela gry na fortepianie. Jeszcze 

będąc studentką, od 1991 roku, zostałam zatrudniona jako nauczyciel fortepianu  

w Społecznym Ognisku Muzycznym w Proszowicach ( Filia Towarzystwa Ognisk Artystycznych 

w Krakowie ). 

 W  1996 roku podjęłam pracę na stanowisku akompaniatora w Katedrze Wychowania 

Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a w latach 2001 – 2006 byłam 

zatrudniona jako asystent w Instytucie Muzyki Uniwersytetu  Rzeszowskiego (wcześniejsza 

nazwa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - do września 2001 r.). Po otrzymaniu 

stopnia doktora, tj. od 2006 r. do 2017 r. pracowałam na stanowisku adiunkta w Instytucie 

Muzyki, który od 2012 r. został przekształcony w Wydział Muzyki Uniwersytetu 
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Rzeszowskiego. Obecnie jestem zatrudniona w tej jednostce w charakterze starszego 

wykładowcy. Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia z dyrygowania, zbiorową emisję 

głosu, metodykę śpiewu zbiorowego, seminarium pracy licencjackiej, a także zespoły 

wokalne oraz Chór, z którym m.in. biorę udział w koncertach realizowanych przez 

Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, a także dokonuję nagrań.  

W latach: 1999 – 2011 byłam dyrygentem i kierownikiem artystycznym Studenckiego Chóru 

Kameralnego, laureata wielu konkursów i festiwali chóralnych, koncertującego w kraju i za 

granicą, głównie z repertuarem a cappella. 

 Byłam opiekunem studenckich praktyk artystycznych i  samodzielnej działalności 

twórczej studentów, prowadzonej   w ramach tzw. dyplomowego egzaminu artystycznego. 

 Od 2002 r. do chwili obecnej współpracuję z Teatrem Lalki i Aktora „Maska”                 

w Rzeszowie oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, przygotowując aktorów 

pod kątem wokalnym do spektakli teatralnych. 

W latach 1998 – 2001 byłam także dyrygentem chóru „ Collegium Musicum” 

działającym przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie oraz instruktorem emisji głosu 

w Dziecięcym Zespole „ Uśmiech”, przygotowując m.in. nagrania spektakli muzycznych. 

W latach 2003 – 2006 przygotowywałam zespół wokalny (Chór Repetizio) na potrzeby 

zajęć Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie. 

Wielokrotnie uczestniczyłam w jury różnego rodzaju konkursów muzycznych 

organizowanych m. in. w Rzeszowie, Głogowie Małopolskim, Dębicy. Prowadziłam także 

warsztaty, kursy, czy seminaria  m.in. dla dyrygentów chórów, organistów, nauczycieli. 

Regularnie współpracuję z kameralnym składem orkiestry Filharmonii Podkarpackiej, 

a także z innymi tego typu zespołami, m.in. z Polską Orkiestrą  Muzyki Filmowej. 

W 2006 roku otrzymałam stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych,  

z dyscypliny: dyrygentura. Przewód doktorski przeprowadzany był przez Akademię Muzyczną 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

1. Działalność artystyczna 
 

Moja działalność artystyczna związana jest przede wszystkim z prowadzeniem 

w latach 1998– 2001  chóru „ Collegium Musicum” istniejącego przy Wojewódzkim Domu 

Kultury w Rzeszowie, a także Chóru Kameralnego Instytutu Muzyki Uniwersytetu 
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Rzeszowskiego (wcześniej WSP w Rzeszowie), którego byłam dyrygentem i kierownikiem 

artystycznym. Z zespołem tym wzięłam udział w Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” 

(1998 r ) w Rzeszowie, zajmując II miejsce.  Chór „Collegium Musicum”  wielokrotnie 

występował w ramach koncertów organizowanych przez PZCHiO Oddział w Rzeszowie 

wykonując głównie muzykę chóralną a cappella. Do    najważniejszych   osiągnięć tego   

zespołu  można  zaliczyć    (poza  udziałem  w  Festiwalu)  koncert z okazji Jubileuszu   

50 – lecia Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (1999 r. ). Chór wielokrotnie 

uczestniczył także  w koncertach okolicznościowych, organizowanych przez PZCHiO  Oddział 

w Rzeszowie, WDK w Rzeszowie i rzeszowskie Biuro Wystaw Artystycznych. Były to 

najczęściej występy towarzyszące wystawom, jak również spotkaniom okolicznościowym, 

występy przy okazji różnego rodzaju świąt rocznicowych i tradycyjnych, jak  Święto 

Odzyskania Niepodległości, Dzień Dziecka, czy np. Dzień Matki .  

 Pracę z tym zespołem traktuję jako pierwszy etap mojej działalności zawodowej, 

który umożliwił mi  nie tylko rozwój zainteresowań  chóralistyką, ale pozwolił na praktyczne 

poznanie problematyki związanej z pracą chórmistrza. Stanowiąc doskonały warsztat  do 

poszukiwań dobrych rozwiązań w obszarze emisji głosu, odpowiednich propozycji 

repertuarowych, czy wreszcie interpretacyjnych, był też niezbędnym elementem 

przygotowującym do występów scenicznych i kontaktu z publicznością. 

 W roku 2000 zostałam zaszczycona propozycją prof. M. Wierzbieniec przejęcia funkcji 

dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Kameralnego ówczesnego Instytutu Muzyki 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie – Uniwersytetu Rzeszowskiego), 

który  działał od 1988 roku. 

 W trakcie  ponad dziesięcioletniej mojej działalności z tym zespołem, Chór Kameralny 

brał udział w następujących  konkursach chóralnych: Ogólnopolskim Turnieju Chórów 

„Legnica Cantat” (2004 r.) zdobywając I nagrodę w kategorii chórów studenckich,  

Myślenickim Festiwalu Chóralnym „ Hej , Kolęda” (2001r. ), gdzie zajął II miejsce. Uczestniczył 

także w konkursach o randze międzynarodowej w Pradze  ( Czechy, 2000 r )  i Pińczowie 

(2002 r.) W obu tych konkursach  Chór Kameralny zajął pierwsze lokaty, natomiast w czasie 

Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (2004 r. )  zespół 

uplasował się na III miejscu. Zespół ten aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Uczelni, 
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miasta i regionu. Często z inicjatywy  samego chóru podejmowane były różnego rodzaju 

przedsięwzięcia artystyczne, odbywające się nie tylko w  miejscach koncertowych Rzeszowa, 

ale też w kościołach na obszarze całego województwa podkarpackiego, a niekiedy                   

w plenerze. Do najważniejszych występów tego typu zaliczam koncerty w Rzeszowskim 

Ratuszu, Kościele Uniwersyteckim (p.w. Św. Jadwigi Królowej), w Katedrze Rzeszowskiej,  

w Kościele oo. Bernardynów, w auli uniwersyteckiej, czy w Pałacyku Lubomirskich. 

 Chór Kameralny Uniwersytetu Rzeszowskiego brał także udział w koncertach 

odbywających się w ramach różnego rodzaju konferencji naukowych, sympozjów, 

czy spotkań organizowanych przez Władze Uczelni. Z tej dziedziny działalności zespołu 

można wymienić: koncert w ramach cyklu wykładów Rzeszowskiego Towarzystwa 

Naukowego „Rzeszowska Nauka – swemu Miastu w 650 – lecie”, koncert podczas Sesji 

Naukowej poświęconej twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II,  a także występy  

chóru przy okazji pobytu w Rzeszowie byłego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda  

Kaczorowskiego (2002 r. ) i Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (2002 r ).  

 W latach 2000 – 2012 chór  koncertował pod moim kierunkiem również za granicą :    

w Czechach (Praga), na Słowacji (Preszów, Bańska Bystrzyca)  i  Ukrainie (Lwów, Drohobycz) 

oraz we Włoszech (Rzym, Monte Cassino), w Austrii (Graz), Grecji (Lamia) i Niemczech 

(Bielefeld, Saarbrücken).  Tradycją zespołu były też koncerty inaugurujące rok akademicki  

na rzeszowskim Uniwersytecie, w Wyższej Szkole Społeczno – Gospodarczej w Tyczynie,  czy 

w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie. 

 Chór Kameralny wziął m.in. udział w koncercie pt.  „ Andrzej Cierniewski – 

symfonicznie” organizowanym i rejestrowanym przez TVP2 i TV Polonia. 

 Zespół prowadził ożywioną działalność w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

na terenie Rzeszowa, współpracując tym samym z różnego rodzaju instytucjami                         

i organizacjami o charakterze charytatywnym. Realizował też szereg koncertów 

okolicznościowych i audycji muzycznych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

 Chór Kameralny brał udział w obchodach 650 – lecia miasta Rzeszowa , występując 

w   koncercie „ Muzyka Rzeszowian”,  zarejestrowanym    i   retransmitowanym   przez   

TVP3,  uczestniczył też w wykonywanym w Filharmonii Rzeszowskiej  programie: „Rzeszów 

Papieżowi” (2004 r. ).   
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Przez kilka  lat część Chóru Kameralnego stanowiła zespół ćwiczebny dla potrzeb 

Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie (2003 - 2006). 

 Repertuar prowadzonego przeze mnie Chóru Kameralnego był przekrojowy  

i zróżnicowany. Ogółem – w czasie swojej działalności z tym zespołem wzięłam udział   

w około dwustu koncertach, realizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Wykonywany 

repertuar obejmował zarówno utwory kompozytorów polskich, jak i obcych, muzykę świecką 

i z kręgu sacrum, kompozycje krótkie; miniatury muzyczne, jak i dzieła cykliczne; msze, 

oratoria, czy kantaty. Przeważającą większość stanowiła muzyka chóralna a cappella, ale  

w programach koncertów, które prowadziłam znajdowały się często również utwory  

z towarzyszeniem fortepianu, organów, czy zespołu instrumentalnego. 

 Do innych form mojej działalności  jako chórmistrza zaliczam  współpracę 

w charakterze asystenta, w  latach  1996 – 2006   z prof. M. Wierzbieniec przy przygotowaniu 

partii chóralnej „Requiem” G. Faure,  „Requiem d- moll” KV 626 W.A. Mozarta ,  oratorium 

„Mesjasz” G.F. Haendla ,  Mszy C- dur „ Koronacyjnej”  KV 317 W.A. Mozarta,  „Te Deum”  

A. Brucknera  oraz utworów „Victoria” i „Exodus”  W. Kilara, które wykonywane były przez 

liczący  ponad sto osób chór studentów Instytutu Muzyki/Wydziału Muzyki  UR  (wcześniej 

WSP). 

 Od 2007 r. prowadzę Chór Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

(wcześniejsza nazwa: Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego),                                 

z którym współpracuję z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.  

Przez ponad 10 lat działalności z tym zespołem przygotowałam ponad 30 dzieł 

wokalno – instrumentalnych, które znalazły się w programach Filharmonii.  

 

        2. Aktywność naukowa 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się  wokół tematyki związanej 

z zagadnieniami dotyczącymi zespołowej emisji głosu, a także z problemami wykonawczymi 

oraz interpretacyjnymi w muzyce chóralnej.  

Efekty swoich cząstkowych badań stały się podstawą do wygłoszenia przeze mnie 

kilku wykładów otwartych, połączonych z zajęciami praktycznymi dla dyrygentów chórów, 
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organistów i nauczycieli. Poruszana problematyka obejmowała zagadnienia związane  

z kształtowaniem w zespole emisji głosu oraz techniką dyrygencką. Uważam, że ciągle na ten 

temat jest zbyt mało fachowych publikacji i szczegółowych omówień z tego obszaru 

problemowego.  

Pracując z aktorami rzeszowskich teatrów swoją uwagę poświęcam zagadnieniom 

„muzyczności” tekstu słownego, tzn. nie tylko jego interpretacji pod kątem rytmiki, 

akcentacji, czy samej melodyki słowa, ale także ekspresji wynikającej z treści. Prowadząc 

badania obejmujące relacje słowa i dźwięku w utworach muzycznych, dostrzegam potrzebę 

zwrócenia uwagi na przekazywane scenicznie słowo – w aspekcie jego „udźwiękowienia”. 

Planuję rozszerzyć tego typu badania, których finałem będzie napisanie pracy na ten temat. 

Obecnie moim dorobkiem z tej dziedziny jest działalność artystyczna.  

Planuję także napisać artykuł do kolejnej edycji Pisma Naukowego, wydawanego 

przez Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym pragnę omówić występujące 

w regionie Polski południowo - wschodniej  związki  między muzyką  polską, ukraińską  

i żydowską. Pomysł ten wynika z wielokulturowego charakteru regionu, w którym mieszkam    

i pracuję oraz związany jest z prowadzoną od wielu lat serią konferencji i publikacji 

naukowych pt.  "Musica Galiciana".  

 

 3. Praca dydaktyczna 

Praca, którą prowadzę to głównie zajęcia z dyrygowania dla studentów kierunku: 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Moją klasę dyrygowania tworzą zarówno 

studenci studiów magisterskich, jak i licencjackich, pobierający obecnie naukę w systemie 

dziennym, a wcześniej także w trybie zaocznym. Do tej pory naukę dyrygowania ukończyło 

pod moim kierunkiem  ponad 60 osób. Niektórzy z absolwentów prowadzą własną 

działalność artystyczną, pracując w charakterze dyrygentów chórów szkolnych,  czy zespołów  

młodzieżowych działających w   szkołach, domach kultury lub przy parafiach. Można tu 

wymienić np. Grzegorza Kowala, który jest drugim dyrygentem Młodzieżowego Chóru 

"Canzone" w Lubaczowie,  Monikę Samol, Tadeusza Kałamarza, Marcina Lorenca, którzy jako 

organiści  prowadzą  małe zespoły wokalne, Marek Kijanka jest dyrygentem chóru w Rabce,  

a Marcin Skoczek prowadzi chór chłopięcy w Bochni. Moimi absolwentami są także: Tomasz 
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Szczepanik wraz z braćmi (zespół Pectus) oraz  Łukasz Federkiewicz, występujący pod 

pseudonimem Kortez.  

 Wśród innych form mojej działalności zawodowej można wymienić współpracę 

z  Teatrem Lalki i Aktora "Maska" w Rzeszowie oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej  

w Rzeszowie, w ramach której  prowadzę zajęcia z emisji głosu, przygotowując aktorów do 

spektakli  teatralnych, czy wykonań musicali.  Za najważniejsze osiągnięcie w tej dziedzinie 

uznaję  współpracę przy wystawieniu "Igraszek z  bajką",  "Przygód  rozbójnika Rumcajsa" 

(muz. K. Gaertner), bajki „Dzikie łabędzie”, Dan Goggin „Siostrunie”, „Wielka woda” – 

musical do słów A. Osieckiej. 

 

 4. Przedsięwzięcia organizacyjne  

 

Do najważniejszych przedsięwzięć organizacyjnych, które podejmowałam można 

zaliczyć: współorganizację cyklu koncertów uniwersyteckich „Zawsze piętnastego 

o siedemnastej” (2002 - 2017) , współorganizację spotkań młodzieży  polskiej  

i żydowskiej (2001 r.) oraz wspólnych koncertów chórów ze Słowacji, Węgier, USA  

i Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także organizację koncertów z cyklu: „ Muzyka Rzeszowian”, 

„Koncerty Papieskie”, „Musica bonum uniwersum”, koncerty noworoczne. 

 Jestem członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, od 1997 r. współpracuję  

z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie i z Rzeszowskim Domem Kultury, 

współorganizując różnego rodzaju prelekcje i  seminaria, których celem jest propagowanie       

i upowszechnianie kultury muzycznej. 
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II. Posiadane  dyplomy; w tym dane związane z uzyskanym stopniem 

doktora 
 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Wychowania Muzycznego  

Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie wychowania muzycznego; rok ukończenia 1994. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej  

i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  

w zakresie chórmistrzostwa; rok ukończenia 2000. 

Dyplom doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, nadany przez 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej  

im. St. Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 maja 2006 r., na podstawie dzieła: „Związki muzyki ze 

słowem w wybranych utworach chóralnych – na przykładzie repertuaru koncertu 

przeprowadzonego w ramach doktoratu sztuki – uwagi o interpretacji”. 

III. Informacje o zatrudnieniu 
 

1988- 1991 Społeczne Ognisko Muzyczne nr 1 w Rzeszowie, nauczyciel fortepianu 

1991-1994 Społeczne Ognisko Muzyczne w Proszowicach (Filia Towarzystwa Ognisk 

Artystycznych w Krakowie), nauczyciel fortepianu 

1996 – 2001 Katedra Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 

stanowisko akompaniatora 

1998– 2001 dyrygent chóru „ Collegium Musicum” istniejącego przy Wojewódzkim Domu 

Kultury w Rzeszowie oraz instruktor emisji głosu w Dziecięcym Zespole „ Uśmiech” 

2002 -   Teatr Lalki i Aktora „Maska” w Rzeszowie, instruktor wokalny 

2001 – 2006 Instytut Muzyki Uniwersytetu  Rzeszowskiego (wcześniejsza nazwa: Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - do września 2001 r.), stanowisko asystenta 

2006 – 2017 Instytut Muzyki Uniwersytetu  Rzeszowskiego, stanowisko adiunkta 
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2013 – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, instruktor wokalny 

2017   Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowisko starszego wykładowcy 

IV.  Osiągnięcie artystyczne 
 

1. Tytuł dzieła: 
 

Płyta CD: A. Schnittke: Requiem oraz Three Sacred Hymns 

 

2. Informacje o płycie CD z muzyką A. Schnittke 
 

             W 2017 r. ukazała się płyta CD z nagranymi przeze mnie dziełami A. Schnittke: 

Requiem oraz Three Sacred Hymns. Utwory te zostały wykonane pod moją dyrekcją przez 

Zespół Instrumentalny Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, Chór Wydziału 

Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz solistów: K. Oleś – Blacha – sopran, A. Kuk – 

sopran, M. Korybalska – sopran, O. Mareszko – alt, D. Sutowicz - tenor. Płytę wydała firma 

fonograficzna DUX. Dzieło to prezentuję jako swoje najważniejsze osiągnięcie artystyczne – 

zgodnie z wymogami procedury habilitacyjnej. 

 

3. Cel naukowy i artystyczny 
 

Celem realizacji płyty CD z utworami A. Schnittke było zasygnalizowanie na polskim 

rynku fonograficznym dzieł do tej pory bardzo mało znanych w naszym kraju i nie nagranych 

przez rodzimych wykonawców. Jest to pierwsze polskie nagranie Requiem oraz Three Sacred 

Hymns A. Schnittke. 

Cel naukowy podjętych działań wiąże się bezpośrednio z moją pracą artystyczną  

i obejmuje wielopłaszczyznowy obszar badań dotyczących zarówno samej twórczości  

A. Schnittke, jak i problematyki wykonawczej wybranych utworów. Płyta CD, będąca 

pierwszym tego typu nagraniem w Polsce ma m.in. charakter poznawczy, stanowiąc tym 

samym wkład w pielęgnowanie muzycznego dorobku polskiego, europejskiego, światowego. 
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W podjętych badaniach naukowych, koncentrowałam się na poznaniu języka muzycznego  

A. Schnittke, a więc stosowanych przez twórcę technik kompozytorskich; m.in. zabiegów 

brzmieniowych, korelacji pomiędzy poszczególnymi warstwami dźwiękowymi a tekstem 

słownym i samym kształtowaniem interpretacji – w oparciu o właściwą stylistykę, zgodną  

z zapisem nutowym, obejmującą prawidłową realizację poszczególnych elementów dzieła 

muzycznego. Efektem tych działań badawczych jest płyta CD wydana przez firmę 

fonograficzną DUX. 

Celem artystycznym zrealizowanego przeze mnie nagrania było pragnienie ukazania dzieł 

A. Schnittke, jako efektu moich wieloletnich badań naukowych i aktywności  

w obszarze kultury muzycznej. Zainteresowanie twórczością tego kompozytora wywołała  

u mnie analiza życia i działalności Zdzisława Beksińskiego, malarza wywodzącego się  

z Podkarpacia. Poznałam zestaw utworów muzycznych, które były inspiracją dla tego 

wybitnego artysty, a wśród nich pierwszoplanowe miejsce zajmowała twórczość  

A. Schnittke. Interesujący język muzyczny kompozytora, nowatorski w tamtych czasach styl  

i sposób tworzenia efektów brzmieniowych, a przy tym ogromny ładunek emocjonalny 

analizowanych dzieł, skłoniły mnie do podjęcia się zadania propagowania tej twórczości 

poprzez zrealizowanie płyty CD, jako dzieła, które może mieć znaczący wkład w rozwój 

kultury muzycznej naszego kraju, także w aspekcie międzynarodowym, gdyż przyjęłam 

założenie, by moje działania w obszarze muzyki miały charakter pionierski. 

V. Pozostałe osiągnięcia artystyczne, naukowo – badawcze, 

dydaktyczne i organizacyjne - z uwzględnieniem celów prowadzonej 

działalności 
 

Praca artystyczna, naukowo – badawcza, dydaktyczna, organizacyjna, a także –           

w zakresie propagowania i upowszechniania kultury muzycznej, jaką prowadzę od ponad 

dwudziestu lat, skoncentrowana jest w obszarze zgodnym z moim wykształceniem,                

tj. związanym z chóralistyką i zespołowym wykonawstwem muzyki wokalnej. 

Prowadząc  zespoły chóralne i wokalne, współpracując z orkiestrami, czy zespołami 

instrumentalnymi oraz realizując programy koncertoweo zróżnicowanym charakterze, 

dostrzegam potrzebę wieloaspektowych działań w omawianej dziedzinie. Uważam,  
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że wielowątkowemu charakterowi pracy z zespołem chóralnym, gdzie celem nadrzędnym 

jest jakość wykonania dzieła artystycznego, przyporządkowanych jest szereg elementów 

dotyczących kształcenia członków chóru, m.in. z zakresu wiedzy o muzyce (zasady muzyki, 

solfeż, emisja głosu, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, harmonia, itp.). Należy także 

zaznaczyć, że praca z zespołem chóralnym jest zawsze pracą z grupą ludzi, stąd dostrzegam 

potrzebę wiedzy i dyspozycji z obszaru pedagogiki, psychologii, czy socjologii.  

Biorąc pod uwagę ten wieloaspektowy obszar działań związanych z pracą 

chórmistrza, już  wiele lat temu podjęłam realizację badań w ramach działalności 

artystycznej i dydaktycznej, którą prowadzę. Efektem tej pracy jest szereg koncertów, nagrań 

i dokonań na płaszczyźnie mojej aktywności zawodowej.  

Kształtując profil i repertuar zespołów, które prowadziłam lub prowadzę, jako 

pierwszoplanowy aspekt traktuję pracę nad zespołową emisją głosu, co jest 

fundamentalnym czynnikiem wpływającym na jakość artystyczną chóru.  

Program prezentowany przez Chór Kameralny obejmował głównie utwory na chór 

a’cappella; od renesansu po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji 

polskich twórców. O wysokim poziomie Chóru Kameralnego świadczyć mogą nagrody, jakie 

zespół ten otrzymał, m.in. I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” 

(2004 r.), II  miejsce w Myślenickim Festiwalu Chóralnym (2001 r.), I miejsce  

w międzynarodowym Konkursie Chórów w Pradze (Czechy, 2000 r.).  

Akademicki Chór Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (wcześniejsza nazwa: 

Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego) z powodzeniem współpracuje od wielu 

lat z orkiestrami symfonicznymi. Przy tego typu pracy dyrygenckiej dostrzegam  potrzebę 

zauważenia różnic związanych z pracą chórmistrza pod kątem wykonań utworów a cappella,  

a przygotowaniem zespołu do prezentacji dzieł wokalno – instrumentalnych. Realizując  

msze, oratoria, chóry operowe, czy innego rodzaju dzieła cykliczne z udziałem orkiestry, 

zwracam uwagę na konieczność artystycznej spójności wykonawczej - i to nie tylko                  

w aspekcie intonacji, artykulacji, czy dynamiki, co wydaje się oczywiste, ale przede wszystkim 

pod kątem stylistyki i ekspresji muzycznej.  Charakteryzując swoją pracę z wieloosobowym, 

studenckim zespołem chóralnym, mogę stwierdzić, że tu poza takimi elementami, jak praca 

nad emisją głosu i znajomością partytury, na ważny niezwykle plan wysuwa się umiejętność 

współpracy z całym aparatem wykonawczym (orkiestra, soliści, dyrygent). Prowadząc tego 
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typu zespół, przywiązuję bardzo dużą uwagę do tzw. „słyszenia harmonicznego”                        

i umiejętności artystycznego współdziałania w grupie.  W ramach  koncertów wokalno – 

instrumentalnych przygotowałam chór do wykonań ponad trzydziestu dzieł wokalno – 

instrumentalnych, a niektóre z nich poprowadziłam samodzielnie. W ramach tego typu 

koncertów wykonano m.in.: Reguiem W. A. Mozarta, Reguiem G. Faure,  Requie M. Haydna, 

Requiem A. Schnittke, Requiem L. Webbera, Magnificat J. S. Bacha, Symfonię 

„Kopernikowską” H. M. Góreckiego, Carminę Burana C. Orffa, Via crucis F. Liszta, Dzwony      

S. Rachmaninowa, See Symphony R. V.Williamsa,  oratorium Mesjasz G. F. Haendla, Chóry     

z dzieł operowych (m.in. G. Donizetti - Napój miłosny, G. Verdi - Rigoletto), utwory W. Kilara 

(Victoria, Exodus, Angelus), Missa Santo e Gia Santo – K. Gaertner, Nieszpory Ludźmierskie     

J. K. Pawluśkiewicza, Oratorium na Boże Narodzenie C. Saint – Saensa, Mszę h-moll I. R. von 

Seyfrieda, Mszę G-dur F. Schuberta, Siedem słów Chrystusa na krzyżu C. Francka, Symfonia 

Światła St. Fiałkowskiego, muzykę do filmu „Władca pierścieni” – cz. I H. Shore, My fair lady, 

F. Loewe.  Współpracuję z takimi dyrygentami jak m.in.: T. Wojciechowski, J. Chrenowicz,  

V. Kiradjiev, M. J. Błaszczyk St. Krawczyński, R. J. Delekta, M. Janz, J. Kosek, P. Kotla,  

W. Rodek, K. Wiencek, J. Mentel, T. Chmiel, M. Blajda, M. Klaue, ks. M. Gniady, Shih-Hung 

Young, J. Petrdlik, Ł Wódecki. Chór wziął udział m.in. w koncertach realizowanych z okazji 

1050 rocznicy Chrztu Polski, prezentując m.in. Nieszpory Ludźmierskie J. K. Pawluśkiewicza. 

Dzieło to zostało wydane na płycie CD przez Polskie Radio - Program II, a płyta CD z  Missa 

Solemnis h-moll  I. R. von Seyfrieda, której chór był współwykonawcą otrzymała prestiżową 

nagrodę „Złotego Orfeusza” przyznaną przez Academie du Disque Lyrique w Paryżu (2016 r.). 

W latach 2009 – 2017 akademicki Chór Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

(wcześniejsza nazwa: Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego) odbył kilka 

koncertowych podróży zagranicznych, występując m.in. w Niemczech (Ahrensburg, 

Hamburg) oraz na Litwie (Wilno), Słowacji (Koszyce) i Ukrainie (Lwów). 

W swojej pracy zawodowej przygotowuję także do koncertowych wykonań 

wokalnych różnego rodzaju zespoły amatorskie, które tworzą np. aktorzy rzeszowskich 

teatrów, czy dziennikarze (okazjonalnie). Ten typ mojej pracy dotyczy głównie wykształcenia 

u osób nie mających muzycznego przygotowania, cech i umiejętności, które pozwalają na 

publiczne występy wokalne. Ważne jest tu kształtowanie emisji głosu i odpowiednie 

nauczenie materiału dźwiękowego. 



14 
 

Moja aktywność w zakresie dydaktyki związana jest przede wszystkim                             

z prowadzeniem przedmiotu: „dyrygowanie”, a także „chór” i „zespoły wokalne” – dla celów 

dydaktycznych. W swojej pracy ze studentami kieruję się zasadą czynnego przekazywania  

wiedzy i umiejętności – zgodnie z przyjętą przez Wydział Muzyki koncepcją opierającą się na 

relacjach: mistrz – uczeń.  

 Działania organizacyjne, które podejmują związane są zarówno z przedsięwzięciami 

realizowanymi przez Uczelnię, czy jednostki, z którymi współpracuję, jak i przez prowadzone 

przeze mnie zespoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 


