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Autoreferat 

Muzyka fascynowała mnie już od wczesnego dzieciństwa. Pierwsze próby grania na 
prostych instrumentach muzycznych1 znalazły swoją kontynuację w Państwowej Szkole 
Muzycznej I, a później II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Kształcąc się  
w klasie fortepianu mgr Bożeny Dymek-Lisak równocześnie uczęszczałem do III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Już na etapie szkoły średniej 
zaczęły się kształtować moje muzyczne zainteresowania dzięki pedagogom, którzy nie tylko 
dzielili się swoją wiedzą teoretyczną ale wskazywali rzeczy wartościowe, chodzili na koncerty, 
organizowali kilkudniowe wyjazdy na festiwale – chociażby na Warszawską Jesień. Kilka 
koncertów tego właśnie festiwalu, których dane mi było wysłuchać2, ogólna atmosfera, 
otwartość poszukiwań, odwaga w eksperymentowaniu – to wszystko zainteresowało mnie  
i zwróciło moją uwagę w stronę muzyki współczesnej. Jednocześnie z racji zainteresowania 
muzyką organową3 - ze szczególnym podkreśleniem ukochanej przeze mnie i wysoko 
cenionej muzyki Jana Sebastiana Bacha - muzyka dawna stała się drugim biegunem moich 
muzycznych fascynacji. Równolegle z rozwijaniem swoich umiejętności wykonawczych  
w klasie fortepianu w szkole muzycznej II stopnia, rozpocząłem naukę gry na drugim 
instrumencie głównym – oboju u mgr Józefa Markiela. Gra na tym instrumencie sprawiała mi 
szczególnie dużo radości4

Studia na Akademii Muzycznej w Katowicach były czasem intensywnego kształtowania 
mojej muzycznej osobowości, zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów zainteresowań. 
Szczególny wpływ na moją osobowość, wrażliwość i wybory estetyczne miał w tym okresie 
niewątpliwie mój pedagog prowadzący, profesor Jan Wincenty Hawel. Pod jego czujnym 
okiem kształciłem nie tylko swój warsztat dyrygencki, ale także swoją postawę jako 
przyszłego dyrygenta. Nie tylko niezapomniane lekcje dyrygowania ale długie dyskusje  
i rozmowy o muzyce po zajęciach miały znaczny wpływ na moją przyszłość. Równolegle ze 

, pozwoliła mi także odkryć nie znane dotąd możliwości grania 
zespołowego - w zespołach kameralnych i w orkiestrze. Fascynacja orkiestrą oraz praktyczne 
zainteresowanie różnymi instrumentami sprawiły, że po zdaniu egzaminu maturalnego  
i złożeniu egzaminu dyplomowego w klasie fortepianu, kontynuowałem swoją edukację  
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji 
Muzycznej na kierunku – dyrygentura, w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej. 

                                                           
1 Duży wpływ na początek mojej „muzycznej kariery” mieli moi rodzice, którzy widząc ponadprzeciętne   
zainteresowanie w tej dziedzinie - sami nie będąc muzykami - zapisali mnie do szkoły muzycznej. 
2 Olbrzymie wrażenie wywarło na mnie wykonanie Pierrot Lunaire A. Schönberga w Sali Kameralnej Filharmonii 
Narodowej. Po ponad 20 latach dane mi było wraz z Orkiestrą Muzyki Nowej i Agatą Zubel wykonać ten sam 
utwór na tym samym festiwalu w tym samym miejscu. 
3 Przez ponad 10 lat byłem organistą Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach. 
4 W grze solowej na oboju na etapie szkoły II stopnia odniosłem swoje pierwsze sukcesy m.in. II miejsce  
w Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku. 
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studiami dyrygenckimi podjąłem w roku 1996 drugie studia na Wydziale Instrumentalnym 
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki.  

Zwycięstwo i uzyskanie I nagrody w II Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów 
im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku w październiku 1998 roku dało mi nadzieję  
i pozwoliło uwierzyć w fakt, że moja przyszłość może być związana z dyrygenturą. 
Potwierdzeniem wyboru drogi artystycznej były też przyznane mi rok później,  
na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, 
nagrody specjalne: Zofii i Antoniego Witów dla najlepszego polskiego uczestnika, który nie 
zakwalifikował się do Finału i Nagrodę Indywidualną Prezydenta Miasta Katowic dla 
najlepszego uczestnika z Regionu Śląskiego. Wymienione nagrody, a także doświadczenia 
zdobyte podczas uczestnictwa w innych międzynarodowych konkursach dyrygenckich jak: 
10. Międzynarodowy Konkurs Dyrygencki Telewizji Węgierskiej „Pamięci Jánosa Ferencsika” 
(maj 2002)5, Międzynarodowy Konkurs Dyrygencki im. Vakhtanga Jordania6 (sierpień  
i wrzesień 2004), dały mi impuls do dalszego kształcenia i ciągłej pracy nad swoim 
warsztatem. Uczestnictwo w kursach dyrygenckich szczególnie w Sienie w ramach 
Accademia Musicale Chigiana (w 2001 u Gianluigi Gelmettiego i w 2002 u Lothara Zagroska), 
a także u Gabriela Chmury (2003 w Katowicach7), Kurta Mazura (2004 we Wrocławiu), 
Zoltána Peskó w ramach International Bartók Seminar and Festival (2005 w Szombathely, 
Węgry8

Prawdziwy szlif dyrygencki zdobywa się jednak w praktyce, podpatrując mistrzów, 
uczestnicząc w ich próbach, asystując w przygotowaniach, konsultując detale muzyczne  
i ogólne wizje interpretacyjne. Miałem szczęście współpracy z znakomitymi dyrygentami przy 
przygotowaniu znaczących i w większości rzadko wykonywanych kompozycji: z Jackiem 
Kaspszykiem i Akademicką Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
w przygotowaniu tryptyku symfonicznego Claude Debussy'ego La Mer, III Symfonii „Pieśń  
o nocy” Karola Szymanowskiego

), Pierre Bouleza (2005 w Paryżu), pozwoliły mi na poszerzenie dyrygenckich 
horyzontów i wnikliwą pracę nad warsztatem. Szczególnie kurs u Lothara Zagroska okazał się 
niezwykle owocny - otrzymałem podczas niego stypendium Accademia Musicale Chigiana  
i wraz z trzema innymi kursantami wystąpiłem na koncercie finałowym w kościele 
Sant’Agostino wykonując Wariacje na temat Haydna op. 56a Johannesa Brahmsa. 
Otrzymałem również Diploma di Merito – Dyplom Dojrzałości Artystycznej.  

9

                                                           
5 A Magyar Televízió X. Nemzetközi Karmesterversenye „In memoriam Ferencsik János”. 
6 The Vakhtang Jordania International Conducting Competition (Charków, Ukraina). 
7 Na koncercie finałowym poprowadziłem Akademicką Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego  
w Katowicach wykonując Suitę z baletu Ognisty Ptak (wersja z 1919) Igora Strawińskiego. 
8 Jako uczestnik czynny – kurs z muzyką Béli Bartóka. 
9 Program został wykonany na koncercie otwierającym nową salę Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej  
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (grudzień 2007). 

, a także z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
w Katowicach przy przygotowaniu kantaty dramatycznej Gurre-Lieder Arnolda Schönberga 
na koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena (marzec 2008);  
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z Arturo Tamayo i AOS w Katowicach (wrzesień 2007) przy przygotowaniach do występu 
orkiestry na jubileuszowym 50. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej 
„Warszawska Jesień” z utworami Magdaleny Długosz (Gemisatos), Gérarda Griseya (L’icône 
paradoxale), Ewy Trębacz10

Zdobyte doświadczenia pozwoliły mi na owocną współpracę z wieloma znakomitymi 
zespołami polskimi: chórami - Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chórem Filharmonii 
Wrocławskiej, Chórem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
zespołami wokalnymi - Camerata Silesia, Cantus Floridus, orkiestrami symfonicznymi - 
Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska 
Orkiestra Radiowa, orkiestrami filharmonicznymi w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, orkiestrami kameralnymi – Arte dei Suonatori, Śląska 
Orkiestra Kameralna, jak i zagranicznymi - Ensemble Orchestral Contemporain (Francja), 
European Workshop for Contemporary Music (Międzynarodowa), Melos Ethos Ensemble 
(Słowacja), Quasars Ensemble (Słowacja), NDR Big Band

 (things lost, things invisible), Iannisa Xenakisa (Nomos Gamma);  
z Paulem McCreeshem i NOSPR (październik 2008) przygotowując na Festiwal „Wratislavia 
Cantans” War Requiem Benjamina Brittena; z Krzysztofem Pendereckim i NOSPR (listopad 
2008) przy jego II Symfonii „Wigilijnej” i koncercie fortepianowym „Zmartwychwstanie”;  
z Gabrielem Chmurą i AOS (grudzień 2010) przy przygotowaniu m.in. V Symfonii B-dur 
op.100 Sergiusza Prokofiewa. 

11

 Szczególne miejsce wśród orkiestr z którymi dane mi jest współpracować jako 
dyrygent gościnny zajmuje Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. 
Od czasu pierwszego wystąpienia z tym zespołem w lutym 2008 roku miałem okazję 
poprowadzić orkiestrę na 10 koncertach i zarejestrować wraz z nią 4 nagrania archiwalne dla 

 (Niemcy), Orchestra Filarmonica 
Europea (Włochy), Slovak Sinfonietta Žilina (Słowacja), Słowacka Filharmonia Narodowa, 
Wielka Orkiestra Symfoniczna miasta Biszkek (Kirgistan).  Bardzo cenię sobie również 
współpracę z wieloma znakomitymi  solistami i solistkami z jakimi miałem przyjemność 
koncertować i dokonywać nagrań, wśród których znaleźli się między innymi: Arkadiusz 
Adamski, Jiří Bartá, Andrzej Bauer, Ewa Biegas, Dimitri Chichlov, Elżbieta Chojnacka, Łukasz 
Długosz, Katarzyna Duda, Jerzy Dybał, Marcin Dylla, Julian Gembalski, Monika Germino, Jerzy 
Główczewski, Paweł Gusnar, Marta Klimasara, Szczepan Kończal, Bartosz Koziak, Urszula 
Kryger, Adam Krzeszowiec, Szymon Krzeszowiec, Veli Kujala, Jakob Kullberg, Leszek 
Kułakowski, Stefan de Leval-Jezierski, Leszek Lorent,  Petra Noskaiová, Artur Pachlewski, 
Isabelle Perrin, Jan Pilch, Jadwiga Rappé, Marek Rzepka, Piotr Sałajczyk, Antonia Schreiber, 
Władysław „Adzik” Sendecki, Tomasz Stańko, Tomasz Strahl, Maciej Strzelecki, Olga 
Szwajgier, Jarek Śmietana, Wojciech Świtała, Marek Toporowski, Paweł Wakarecy, 
Małgorzata Walentynowicz, Agata Zubel.  

                                                           
10 Utwór Ewy Trębacz dyrygowany był podczas koncertu przez dwóch dyrygentów.  
11 Norddeutscher Rundfunk Big Band - orkiestra niemieckiego radia publicznego w Hamburgu. 
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II Programu Polskiego Radia. Od roku 2009 jestem regularnie zapraszany jako dyrygent  na 
organizowany przez NOSPR Festiwal Prawykonań (3 edycja – 2009, 4 edycja – 2011, 5 edycja 
– 2013).  Dzięki temu mogłem rozpocząć swoje muzyczne spotkanie z muzyką jazzową, 
współpracując między innymi z Krzesimirem Dębskim, Krzysztofem Herdzinem, Leszkiem 
Kułakowskim, Jarosławem Śmietaną.  W lipcu 2011 roku poprowadziłem NOSPR na 
koncertach w Katowicach i Krakowie – „NOSPR i gwiazdy jazzu”, na których jako soliści 
wystąpili – włoska śpiewaczka Roberta Gambarini, trębacz jazzowy Tomasz Stańko, oraz NDR 
Big Band. Z kolei spotkanie z Leszkiem Kułakowskim i jego zespołem zaowocowało wspólnym 
koncertem na „XVII Komeda Jazz Festival” w Gdańsku zarejestrowanym na płycie CD. 

Orkiestra Muzyki Nowej 

Muzyka współczesna zawsze zajmowała bardzo ważne miejsce w moim repertuarze. 
Wraz z przejęciem w 2006 roku z rąk jej założyciela prof. Aleksandra Lasonia kierownictwa 
Orkiestry Muzyki Nowej, moja specjalizacja jeszcze bardziej przesunęła się w tym kierunku.  
Z tym zespołem solistów-kameralistów występowałem na wielu koncertach muzyki 
współczesnej zarówno w kraju jak i za granicą. OMN pod moją dyrekcją koncertowała na 
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (sześciokrotnie), 
„Musica Polonica Nova” (dwukrotnie), „Musica Electronica Nova”, „Poznańska Wiosna 
Muzyczna”, „Festiwalu Muzyki Pawła Szymańskiego”, „Melos Ethos Festival” (Bratysława), 
„Aksamitnej Kurtynie” II (Lwów), „Beijing Modern” (Pekin) i wielu innych. Zadaniem orkiestry 
jest przede wszystkim prezentowanie najnowszych dzieł i zdobyczy kompozytorskich. 
Przygotowanie prawykonań to swoiste „laboratorium dźwięku”, wiążące się niejednokrotnie  
z eksperymentowaniem i poszukiwaniem właściwej „formuły”, by oddać w pełni intencję 
kompozytora. Jest jednocześnie przedsięwzięciem bardzo ryzykownym, obarczonym dużą 
dozą niepewności i obaw ze strony kompozytora, wykonawców i publiczności. Jednocześnie 
daje fantastyczne pole manewru wykonawcy – czyniąc go w pewnym sensie współtwórcą  
i pozwalając mu na nadanie nowemu utworowi pierwszego, indywidualnego kształtu, do 
którego często odnoszą się następne wykonania. Od momentu uzyskania stopnia doktora 
poprowadziłem 80 prawykonań światowych (89 prawykonań polskich), z tego 45 z OMN (40 
polskich).  

Nagrania CD i Archiwalne 

Ponieważ często prawykonania są wydarzeniem wymagającym mobilizacji nietypowych 
aparatów wykonawczych, udziału elektroniki, multimediów, zaawansowanych technologii, są 
z reguły rejestrowane w postaci cyfrowych nagrań audio lub audio-wideo. Nagrania utworów 
stanowią dla kompozytorów wizytówkę ich działalności, siłą rzeczy są też drugim (prócz 
koncertowania) ważnym nurtem działania Orkiestry Muzyki Nowej. Udział orkiestry  
w projekcie Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego – Młodzi 
kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi OMN zaowocował nagraniem 4 płyty CD. 
Dwie z nich zostały zauważone na rynku fonograficznym: wydana w 2007 roku podwójna 
płyta z prezentacjami utworów sylwetek kompozytorów uczestniczących w programie, 
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otrzymała nominację do nagrody przemysłu fonograficznego „Fryderyk”12, a nagrana w tym 
samym roku płyta z muzyką kameralną Weroniki Ratusińskiej otrzymała w roku 2009, 
przyznawaną w Luxemburgu nagrodę przemysłu fonograficznego - Pizzicato Supersonic 
Award. W sumie w dorobku OMN znajduje się 13 płyt CD13 i 1 płyta DVD14

W roku 2012 ukazała się na rynku skandynawskim (częściowo również na rynku 
polskim) płyta CD nagrana pod moją dyrekcją przez OMN z duńskim wiolonczelistą – 
Jakobem Kullbergiem zawierająca zapis trzech współczesnych skandynawskich koncertów 
wiolonczelowych: Pera Nørgårda, Arne Nordheima i kompozytorki fińskiej Kaiji Saariaho. 
Reżyserem nagrania była Beata Jankowska-Burzyńska. Płyta wydana przez norweską firmę 
fonograficzną Aurora/Naxos otrzymała 19.01.2013 doroczną nagrodę II Programu Radia 
Duńskiego (odpowiednik nagrody „Grammy” lub polskiego „Fryderyka”) – „Lyt til Nyt” P2 
Pris („Słuchając Nowego”), była płytą tygodnia nowojorskiego radia publicznego Q2 
Music

.  

15, zebrała też wiele świetnych recenzji w czasopismach muzycznych16

Oprócz zrealizowanych z OMN 14 płyt z nagraniami (CD i DVD) w moim dorobku 
znajduje się jeszcze 7 innych płyt CD nagranych studyjnie

. W nawiązaniu 
do ustawy o stopniach i tytule naukowym (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 14 marca 2003 roku 
Dz. U. Nr 65, poz. 595) to dzieło jest dla mnie osiągnięciem artystycznym, które może 
stanowić podstawę do starań habilitacyjnych. 

17, lub będących rejestracją 
koncertów18.  Bardzo cenię sobie również nagrania archiwalne, dokonane przeze mnie  
z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie (4) i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 
Radia w Katowicach (4). Zrealizowane przeze mnie nagrania nowych utworów polskich 
twórców19 wielokrotnie zdobywały uznanie na Międzynarodowych Trybunach 
Kompozytorskich UNESCO w Paryżu (dwukrotnie: w 200720 i 200921 roku) czy w Lizbonie  
(w 201022

W roku 2006 powołałem do życia zespół wokalny Cantus Floridus. Muzyka dawna,  
a w szczególności muzyka wokalna już od dawna stawała się – obok muzyki współczesnej – 
źródłem moich muzycznych fascynacji. Zespół złożony zarówno z wykształconych muzyków 

 roku).  

Cantus Floridus 

                                                           
12 DUX 0635/0636. 
13 Z tego 4 to zapisy „live” koncertów min. kroniki dźwiękowe Warszawskich Jesieni. 
14 Zarejestrowana przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne podczas Festiwalu Muzyki Pawła Szymańskiego  
w 2007 roku. 
15 „Q2 Music” Album of the Week (15.10.2012).  
16 „Gramophone”, „5:4”, „Dagens Nyheter” (Daily News Sweden), „musikk”.  
17 Np. płyta CD - DUX 0725 z utworami Krzysztofa Baculewskiego z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej  
w Białymstoku i Jadwigą Rappé. 
18 Np. płyta CD - SME 2010 z utworem Gemisatos M. Długosz – rejestracja z koncertu z Sinfonią Varsovią – 
soliści: Jan Pilch - perkusja, Mateusz Bień - projekcja warstwy komputerowej. 
19 Często również nagrania zrealizowane podczas prawykonań. 
20 Trzy Pieśni do słów Trakla Pawła Szymańskiego. 
21 Podwójna nominacja - Gemisatos Magdaleny Długosz i things lost, things invisible Ewy Trębacz. 
22 Siedem wysp Conrada Lidii Zielińskiej. 
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(śpiewaków, kompozytorów, dyrygentów) jak i dysponujących dobrymi warunkami 
głosowymi i pasją amatorów (z łac. amator – kochanek, wielbiciel) stara się sięgać po 
repertuar wysublimowany, o znacznym stopniu trudności i wykonywać go - w miarę 
możliwości - z jak najwierniejszym zachowaniem historycznej „prawdy wykonawczej”. 
Kontakt z arcydziełami muzyki dawnej (Responsoria di Sabbato Sancto Gesualda da Venosa, 
czy Johannes Passion BWV 245 Jana Sebastiana Bacha) uświadomił mi, że często estetyka,  
a także forma i emocje tej muzyki są bliższe naszym czasom i współczesnemu rozumieniu 
muzyki, niż tradycyjny repertuar klasyczno-romantyczny. Cantus Floridus wystąpił pod moją 
dyrekcją m.in. na 27. Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova we 
Wrocławiu (2010) czy VII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Musica Sacra  
w Bratysławie (2012). 

Praca naukowa i dydaktyczna 

Bardzo ważną część mojego życia zawodowego zajmuje praca naukowa i dydaktyczna. 
Od początku mojej pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
prowadzę przedmioty związane z dyrygenturą: czytanie partytur, czytanie partytur  
z elementami instrumentacji, instrumentację. Nauczanie tych przedmiotów jest dla mnie 
wielką przyjemnością. Szczególnie instrumentacja, w nauczaniu której biorę pod uwagę 
nowoczesne techniki wykonawcze stosowane w muzyce współczesnej jest przedmiotem,  
w którym wyobraźnia, smak i kreatywność myślenia stanowi źródło ciekawych pomysłów, 
kombinacji, zestawień. Na początku mojej pracy w akademii prowadziłem też przedmiot -  
dyrygowanie na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej na kierunkach: 
prowadzenie zespołów i edukacja muzyczna.  

Obecnie moi pierwsi studenci klasy dyrygentury symfoniczno-operowej zakończyli 
(niektórzy z wynikiem celującym) pierwszy stopień kształcenia i w tym roku akademickim 
przystąpią do egzaminu dyplomowego – magisterskiego w specjalności dyrygentura 
symfoniczno-operowa. Bardzo ważnymi dla mnie przedmiotami są również prowadzona od 
kilku lat propedeutyka dyrygowania – przedmiot obowiązkowy dla teoretyków muzyki  
i kompozytorów oraz wprowadzenie do dyrygowania - przedmiot o podobnym programie 
nauczania, skierowany do wszystkich chętnych23

                                                           
23  Fakultet. 

. Na zajęcia uczęszczają studenci z różnych 
wydziałów i kierunków, których pasją jest dyrygentura lub też ciekawość każe im spróbować 
swoich sił w tej roli. Formują oni zespoły wokalne i instrumentalne, które są dyrygowane na 
przemian przez nich samych. Przypatrując się wzajemnie swojej pracy i próbując swoich sił 
jako dyrygenci, zdobywają pierwsze doświadczenia i szlify. Wielu studentów, którzy zaliczyli 
opisane przedmioty złożyli z powodzeniem egzaminy wstępne na kierunku dyrygentura 
symfoniczno-operowa, inni np. kompozytorzy z powodzeniem prowadzą wykonania swoich 
utworów. W przeszłości wykładałem również propedeutykę muzyki współczesnej, studia 
orkiestrowe (na studiach niestacjonarnych). Podczas mojej pracy w akademii byłem 
promotorem 5 prac magisterskich (2 recenzowałem) i 4 prac dyplomowych (licencjackich). 
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Od 2002 roku jestem szefem Akademickiej Orkiestry Symfonicznej24 zespołu, który pracuje  
w systemie sesyjnym, dając nie mniej niż pięć koncertów rocznie. W okresie swej działalności 
orkiestra gościła wielu wybitnych dyrygentów, wśród nich Gabriela Chmurę, Larry’ego 
Livingstona, Krzysztofa Pendereckiego, Arturo Tamayo, Takuo Yuasę, Jacka Kaspszyka, 
Mirosława Jacka Błaszczyka, Nicolasa Cleobury, Klausa Arpa, czy Andreasa Weissa. Do 
ważnych wydarzeń w kalendarzu orkiestry zaliczyć można niewątpliwie koncert  
w Filharmonii Narodowej (2007) oraz udział w Festiwalu "Warszawska Jesień" (2007), przy 
którym współpracowałem z Arturo Tamayo - zarówno podczas przygotowań, jak i podczas 
samego wykonania - dyrygując razem z nim things lost things invisible Ewy Trębacz25

Wieloletnia praca z orkiestrą młodzieżową sprawiła, że zacząłem głębiej interesować się 
tematyką edukacyjną. Doświadczenie nabyte w tym czasie i problemy, które pojawiały się na 
styku pracy „artystycznej” i „dydaktycznej”, a także duża satysfakcja z pracy z młodzieżą 
sprawiły, że zacząłem pojawiać się na konferencjach naukowych z referatami o tematyce 
edukacyjnej, jak również prowadząc różnego rodzaju warsztaty związane z ogólnie 

. Na tym 
koncercie AOS wykonała po raz pierwszy w Polsce Nommos Gamma Yannisa Xenakisa.  
Z moich programów zadyrygowanych z tą orkiestrą chciałbym wspomnieć chociażby 
Ognistego Ptaka i  Pietruszkę  Igora Strawińskiego, II Symfonię  Sergiusza 
Rachmaninowa, Koncert na orkiestrę Béli Bartóka czy Prometeusza Aleksandra Skriabina.  

W pracy dyrygenta aspekt artystyczny bardzo często wiąże się nierozerwalnie  
z aspektem dydaktycznym. Tak jest w przypadku prowadzonej przeze mnie już od 12 lat 
Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
Przekazywanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności współpracy i harmonijnego współgrania 
w ramach dużego zespołu, jakim jest orkiestra, jest dla mnie nie lada wyzwaniem, ale 
stanowi też źródło olbrzymiej satysfakcji szczególnie podczas koncertów, czy nagrań 
młodzieżowej orkiestry. Bardzo cenię sobie wysoki poziom instrumentalny młodych 
muzyków i ich zaangażowanie w orkiestrze. Do największych sukcesów zaliczam udział 
orkiestry w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Kameralnych w Ahrensburgu (Niemcy 
2007), III Międzynarodowym Festiwalu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej "Konfrontacje 
Częstochowa 2007", koncerty w Niemczech w Mülheim (2010), czy koncerty na festiwalu 
organizowanym m.in. przez Sinfonię Varsovię - La Folle Journée de Varsovie (Szalone Dni 
Muzyki) we wrześniu 2011 roku. Cennym – moim zdaniem - przedsięwzięciem było nagranie 
przez orkiestrę wraz z Chórem Żeńskim Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach i solistką Anną Noworzyn płyty CD, na której 
zarejestrowane zostało 20 polskich kolęd na sopran, chór żeński i orkiestrę Witolda 
Lutosławskiego.  

Działalność popularyzująca naukę 

                                                           
24 Zespół powstał 1 października 2002 roku z przekształcenia  studenckiej Orkiestry Symfonicznej. 
25 Nagranie to uzyskało później rekomendację na Międzynarodowej  Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu 
(15.06.2009). 
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pojmowaną muzyką,  dyrygowaniem, z prowadzeniem orkiestry. Ostatnie z nich odbyły się  
w maju 2013 roku. Warsztaty Orkiestrowe Interpretacji Muzyki Witolda Lutosławskiego  
i innych kompozytorów muzyki XX wieku przeznaczone były dla orkiestry symfonicznej 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie,  
a współorganizowane i współfinansowane przez Instytut Muzyki i Tańca i Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogółem wziąłem czynny udział w 7 Ogólnopolskich 
Konferencjach Naukowych, 2 Konferencjach Międzynarodowych i w 2 projektach 
artystyczno-naukowych, wygłaszając 11 referatów i prowadząc 4 warsztaty przy 
konferencjach i 2 jako osobne imprezy. Dwukrotnie prowadziłem również na konferencjach 
obrady sekcji. Referat wygłoszony w ramach projektu artystyczno-naukowego Dziecko  
w kulturze europejskiej pod tytułem Utwory orkiestrowe dla słuchacza dziecięcego  
w twórczości kompozytorów XX wieku został opublikowany w formie książkowej26

Jako dyrygent wystąpiłem na 29 festiwalach

.   
Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymałem nagrody m.in. dyrektora szkoły (4), 
Nagrodę rektorską III stopnia, Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego: Śląskie 
Pozytywna energia, Medal Jubileuszowy i inne.  

Funkcje reprezentacyjne 

27

                                                           
26 Biblioteka Śląska, Uniwersytet Śląski – Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Arteterapii,   
ISBN 83-87849-97-9. 
27 Zarówno w Polsce jak i za granicą. 

 o randze międzynarodowej, 8 o randze 
ogólnopolskiej i  17 o charakterze lokalnym (śląskim). Reprezentowałem muzykę polską  
w tak dalekich ośrodkach jak Biszkek w Kirgistanie, gdzie dane mi było zadyrygować 
tamtejszą orkiestrą utwory Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego i Witolda 
Lutosławskiego uświetniając tym jubileusz 15-lecia Kirgiskiego Narodowego Konserwatorium 
Muzycznego i 10-lecia  stowarzyszenia "Odrodzenie" (2008) oraz koncerty fortepianowe 
Fryderyka Chopina, podczas „Roku Chopinowskiego” (2010) w obecności najwyższych władz 
państwowych, czy w Pekinie, gdzie wraz z Orkiestrą Muzyki Nowej wystąpiliśmy na 
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Beijing Modern. Poprowadziłem też 
warsztaty dla uczestników 8 edycji Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej „Open 
Strings” w Szwecji (Dalarna 2010). Od roku 2011 jestem członkiem Komisji Programowej 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, a od roku 2013 
zostałem powołany na stanowisko Dyrektora Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej – 
Musica Polonica Nova. 
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Opis dzieła artystycznego  - Momentum - skandynawskie koncerty na wiolonczelę. 
Płyta CD i LP wydana w lipcu 2012 przez norweską firmę fonograficzną AURORA / 
Naxos o numerze katalogowym ACD5075. 

 
Kiedy po wspólnym koncercie 21 września 2009 roku na Uniwersytecie Muzycznym im. 

Fryderyka Chopina w ramach 52. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej 
Warszawska Jesień 2009 duński wiolonczelista Jakob Kullberg - z którym wraz  
z towarzyszeniem Orkiestry Muzyki Nowej prawykonaliśmy specjalnie napisany dla niego 
przez Pera Nørgårda koncert - zaproponował mi wspólne nagranie płyty CD bardzo się 
ucieszyłem. Perspektywa współpracy z świetnym solistą, otwartym na muzykę współczesną, 
kreatywnym, a jednocześnie dysponującym pięknym brzmieniem i świetną techniką była 
bardzo intrygująca i kusząca, tym bardziej, że projekt miał być zrealizowany z Orkiestrą 
Muzyki Nowej, zespołem, który dobrze znam i wysoko cenię jego kwalifikacje w zakresie 
wykonawstwa muzyki współczesnej. Utwór Momentum, koncert wiolonczelowy nr 2, który 
zaprezentowaliśmy na WJ w 2009 roku od początku intrygował mnie i pobudzał wyobraźnię. 
Nieskomplikowana na pierwszy rzut oka faktura orkiestrowa okazała się w rzeczywistości 
jednym z największych wyzwań dyrygenckich z jakimi przyszło mi się zmierzyć w czasie mojej 
kariery.  

Dedykowane Jakobowi Kullbergowi Momentum składa się z czterech części: 
Monolougue, Together, Multiplicity (Scherzo), Infinity (Finale) i trwa nieco ponad 20 minut. 
Ten napisany przez uważanego za największego po Janie Sibeliusie kompozytora duńskiego, 
kameralny w warstwie fakturalnej utwór, nawiązuje do zdobyczy technicznych, do których 
doszedł P. Nørgård na gruncie symfonii28. W części pierwszej materiał dźwiękowy 
wprowadzony w krótkiej kadencji wiolonczeli (Monologue) zostaje podjęty przez cały zespół. 
Słychać tu wyraźnie nawiązanie do stworzonej przez Nørgårda w latach 60-tych techniki tzw. 
serii nieskończonej29, która niewiele ma wspólnego z serializmem, chodzi tu raczej o ścisły 
algorytm tworzenia ciągu dźwięków. Kolejne tony szeregu wynikają z dodawania lub 
odejmowania interwału wyjściowego od ustalonej wysokości początkowej, a następnie od 
uzyskanych poprzez opisane działanie dźwięków. W ten sposób szereg może rozrastać się  
w nieskończoność30, przy czym nierzadko formuje się w jego obrębie pole dźwiękowe  
o obliczu tonalnym. W części pierwszej koncertu te same frazy melodyczne realizowane 
przez instrumenty orkiestry w nieco innym tempie, powodują zatarcie konturów melodii - 
powstanie swoistej „plamy” harmonicznej, nawiązując do najnowszej zdobyczy języka 
dźwiękowego Nørgårda , którą on sam opisuje jako „technikę jezior dźwiękowych”31

                                                           
28 Nørgård jest niewątpliwie jednym z największych symfoników naszych czasów. Jak dotąd napisał 8 symfonii.   
29 Zastosowana po raz pierwszy w Voyage into the Golden Screen. 
30 Infinity – to tytuł ostatniej części koncertu. 
31 Ang. tone lakes. 

.  
Jednocześnie nieustannie możemy tu obserwować zastosowaną i rozwiniętą w III Symfonii 
technikę muzyki hierarchicznej, w myśl której pojedynczy motyw staje się elementem, który 
kształtuje nie tylko powierzchniową - melodyczną warstwę dzieła, lecz również głębsze 
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struktury, a nawet całą konstrukcję utworu. Zjawisko to, określane jest często mianem 
„fraktala muzycznego”. W taki właśnie hierarchiczny „fraktalowy” sposób zbudowane są nie 
tylko poszczególne części koncertu, ale owej proporcji możemy dopatrywać się  
w najmniejszym konstrukcyjnym motywie i w budowie całej czteroczęściowej formy. Opisał 
to sam kompozytor w komentarzu do innego utworu zawartym w książce programowej 
„Warszawskiej Jesieni” z roku 1973, gdzie porównał swą kompozycję do tego, co dostrzec 
można przez szybę jadącego samochodu. Poszczególne warstwy „przemijają” niczym 
obserwowany pejzaż – bliższe zjawiska rozgrywają się szybciej, dalsze – wolniej. Całość zdaje 
się być starannie utkana z jednego szeregu dźwięków, traktowanego jednak w rozmaity 
sposób jeżeli chodzi o organizację tempa. Problem nakładających się temp najlepiej 
widoczny jest w części III (Multiplicity) która w środkowym swoim fragmencie rozgrywa się 
jednocześnie w 4 różnych tempach. Biorąc pod uwagę potrzebę wewnętrznej synchronizacji 
poszczególnych grup instrumentów jak i ogólnej synchronizacji pomiędzy grupami – 
fragment ten przysporzył najwięcej problemów koordynacyjnych – tym większa była jednak 
satysfakcja z uzyskania efektu naturalnie nakładających się planów czasowych (pomimo, że 
wszystkie zapisane są w jednym metrum). Część II (Together) została napisana przez 
kompozytora dla solisty i jego żony i wręczona jako prezent w dniu ich ślubu. Tytuł nawiązuje 
do motywu, którego dwie odpowiadające części nieustannie się zmagają w walce o prymat  
w czasie całego przebiegu części. Ukazując owe „współzawodnictwo” partia solowej 
wiolonczeli nieustannie zmienia „maski” i pokazuje motyw w coraz to innym charakterze na 
tle fortepianu, harfy i wibrafonu. Część IV - brawurowy finał (Infinity) najbardziej w swojej 
budowie realizuje ideę muzyki fraktalnej. Zaskakująca jest końcówka, w której kompozytor za 
pomocą ćwierćtonowej progresji doprowadza do olbrzymiego napięcia uzyskując akord  
w którym jego środkowy składnik – tercja, jest tercją małą podwyższoną o ćwierćton (lub 
wielką obniżoną o ćwierćton), co daje tercję nie pozwalającą na określenie trybu trójdźwięku 
(pomiędzy moll i dur). Napięcie pozostaje nierozładowane aż do końca utworu. Olbrzymią 
pomocą podczas nagrania realizowanego w nowej Sali koncertowej Centrum Nauki i Edukacji 
Muzycznej „Symfonia” w Katowicach była obecność 79-letniego wtedy kompozytora.  Jego 
pomoc i wskazówki, a czasem zwrócenie uwagi na drobne detale pozwoliły nam – 
wykonawcom, na odkrycie wielu głębszych warstw i ukrytych odniesień. Niesamowitą 
niespodzianką okazał się fakt, że wiele motywów, tak starannie opracowanych  
i matematycznie ustawionych w wykoncypowanej formie miało swoje źródło w piosenkach 
dziecinnych i rymowankach, które słyszał kompozytor jako dziecko na placu zabaw. 

Tenebrae – koncert na wiolonczelę solo Arne Nordheima zostało zamówione  
u kompozytora przez Mścisława Rostropowicza i prawykonane przez niego w 1982 roku. 
Należy więc w pewnym stopniu już do „klasyki” XX-wieku. Tenebrae, łacińskie słowo 
oznaczające ciemność, cień, szarość, w kościele katolickim było określeniem tak zwanej 
„ciemnej jutrzni” – modlitwy odprawianej przed świtem w dniach Triduum Paschalnego, 
podczas której ustawiało się świecznik z 15 świecami oraz zapalało sześć świec na ołtarzu.  
W trakcie obrzędu świece były stopniowo wygaszane (jedna po każdym psalmie i kantyku). 
Na końcu paliła się jedynie ostatnia najwyższa świeca tzw. świeca Chrystusowa. Wierni 
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opuszczali świątynię w absolutnej ciszy. Ciemna jutrznia zyskała bogatą oprawę muzyczną. 
Wielu wybitnych kompozytorów32

Amers – koncert nr 1, na wiolonczelę, zespół i elektronikę napisany został w 1992 roku 
przez fińską kompozytorkę Kaiję Saariaho na zamówienie IRCAM

 pisało responsoria lub utwory do tekstów Lamentacji 
Jeremiasza, wykonywanych w czasie nabożeństwa. Dzieło Nordheima nie jest kompozycją 
stricte religijną. Tytuł jest raczej projekcją pewnych tematów egzystencjalnych, które niosą 
ze sobą ceremonie „ciemnej jutrzni” takich jak: cierpienie, miłość, samotność, śmierć, 
ciemność. Cały jednoczęściowy trwający ponad 20 minut koncert oparty jest na interakcji 
partii solisty i partii orkiestry. To przeciwstawienie samotnego, odczuwającego emocje 
bohatera - solisty – społeczeństwu, światowi zewnętrznemu przywodzi raczej romantyczny 
sposób myślenia. Akcja rozwija się powoli – główny motyw jakby wyłania się z ciemności 
ukazując się w niskich rejestrach wiolonczeli na tle cichych wytrzymywanych dźwięków 
smyczków, a repetowanych w czeleście, fortepianie, harfie, krotalach i tam-tamie. 
Stopniowo partia solistyczna nabiera coraz większego tempa doprowadzając do pierwszej 
kulminacji orkiestry. Następuje dialog doprowadzający do kulminacyjnego fragmentu 
koncertu, przygotowanego ostinatowym rytmem bolera granego przez tutti całej orkiestry. 
Po kulminacji następuje szereg fragmentów ad libitum, po czym trzy krótkie wybuchy 
orkiestry fortissimo przedzielane kadencjami wiolonczeli. Całość zamyka fragment bardzo 
stateczny, w którym czas jak gdyby się zatrzymał. Solo wiolonczelowe jak również warstwa 
instrumentalna orkiestry nawiązują do początku utworu, do stanu między nocą, a dniem – do 
„szarej godziny”, określanej łacińskim terminem „tenebrae”.  Koncert wiolonczelowy Arne 
Nordheima został nagrany na płycie w mojej autorskiej wersji instrumentacyjnej na orkiestrę 
kameralną. Wersja na orkiestrę kameralną jaką otrzymałem od wydawnictwa Edition 
Wilhelm Hansen AS, Copenhagen po skonfrontowaniu jej z oryginalną wersją na wielką 
orkiestrę symfoniczną wykazywała wiele braków, niedokładności, a nawet błędów. Chcąc jak 
najlepiej zrealizować planowane nagranie zaproponowałem wydawnictwu stworzenie wersji 
pośredniej z kameralnymi smyczkami (3,3,3,2,1). Moja propozycja spotkała się z życzliwą 
akceptacją, a utwór w moim opracowaniu – nagrany na opisywanej płycie CD - został później 
wielokrotnie wykonany przez orkiestry kameralne między innymi w Norwegii i w Danii. 

33 i Barbican Centre  
i zadedykowany fińskiemu wiolonczeliście Anssi Karttunenowi. Tytuł dzieła - Amers jest 
zaczerpnięty z poematu  poświęconemu tematowi morza pióra francuskiego poety Saint-
John Perse. Dzieło zawiera trzy ważne warstwy dźwiękowe – partię wiolonczeli solowej34, 
partię orkiestry oraz elektronikę w postaci odtwarzanych przez wykonawców wcześniej 
przygotowanych próbek dźwiękowych na elektronicznych klawiaturach35

                                                           
32 Orlando di Lasso, Tomas Luis de Victoria, Carlo Gesualdo. 
33 Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique w Paryżu. 
34 Często poddanej elektronicznym przekształceniom. 
35 Dwóch wykonawców grających na elektronicznych instrumentach klawiszowych traktowanych jako normalni 
muzycy orkiestrowi. 

 oraz projekcji 
przestrzennej warstwy dźwiękowej bezpośrednio z komputera. Utwór pochodzi z okresu 
pobytu kompozytorki w Paryżu, gdzie mieszkała i tworzyła w tym czasie pozostając pod 
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wpływem osiągnięć IRCAM w zakresie wykorzystania elektroniki. Największą inspiracją  
w tym czasie była dla niej niewątpliwie muzyka spektralna wywodząca się z tego kręgu 
kompozytorskiego, a wśród kompozytorów wpływ na jej twórczość wywarli przede 
wszystkim Gérard Grisey i Tristan Murail. Charakterystyczne dla tej szkoły (i po części 
techniki) kompozytorskiej, jest traktowanie i rozumienie dźwięku podobnie do światła 
mającego wewnętrzny potencjał do syntezy. Różnego rodzaju światła mogą się łączyć ze 
sobą dając zupełnie nowe, inne światło.  Światło może też zostać rozszczepione, ukazując 
różne barwne składowe swojego spektrum. Dzięki użyciu bogatej elektroniki kompozytorka 
nie tylko uzyskuje większą kontrolę nad dźwiękową „przestrzenią”, uzyskuje także większe 
możliwości operowania całym materiałem dźwiękowym, gdzie różne warstwy mogą się 
przenikać, mogą być zestawiane, mieszane, filtrowane, rozcieńczane, czy przeciwnie 
intensyfikowane. Właśnie to współdziałanie różnych warstw dźwiękowych stanowiło 
największy problem wykonawczy. Ustawienie odpowiedniego balansu, poszukanie spójnych 
barw między warstwami, a wreszcie koordynacja niektórych fragmentów, w których partia 
elektronicznej warstwy dźwiękowej musiała być ściśle zsynchronizowana z orkiestrą i solistą, 
stanowiły nie lada wyzwanie. Całość jednak brzmi niezwykle intrygująco stanowiąc duży 
kontrast do pozostałych utworów umieszczonych na płycie CD. 

Wydana przez norweską firmę fonograficzną AURORA/Naxos płyta zawierająca utwory 
na wiolonczelę solo skandynawskich twórców: Duńczyka - Pera Nørgårda, Norwega – Arne 
Nordheimai i kompozytorki fińskiej - Kaiji Saariaho powstawała na przestrzeni 3 lat. Dobre 
przygotowanie do nagrania obejmujące również korekty materiału nutowego wymagały 
czasu i staranności. Materiał został w całości nagrany w Katowicach w Sali koncertowej 
Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej w Katowicach. Nagranie reżyserowała Beata Jankowska-
Burzyńska, która cały materiał również edytowała i przygotowała do wydania. W przypadku 
utworu Saariaho nad warstwą elektroniczną czuwał Hans Peter Stubbe Teglbjærg,  
a ostateczny kształt nagranie przybrało pod nadzorem Jeana-Baptiste Barrière i K. Saariaho.  

Płyta została wydana w postaci CD, a także w wersji kolekcjonerskiej jako płyta 
gramofonowa (LP – Long Play) rozszerzona o dwa utwory solowe Pera Nørgårda – Solo 
intimo na wiolonczelę solo36 i Turn na fortepian solo – wykonane przez samego 
kompozytora37

                                                           
36 Wykonane przez Jakoba Kullberga. 
37 Nagranie „live”. 

. W kopercie płyty gramofonowej umieszczona została również płyta CD.  
Oficjalna premiera płyty miała miejsce w Kopenhadze w Danii 12 lipca 2012 roku. 
Towarzyszył jej transmitowany „live” przez II Program Radia Duńskiego koncert z okazji 80. 
rocznicy urodzin Pera Nørgårda, który miał miejsce w Sali Koncertowej Royal Academy of 
Music. Na koncercie tym wystąpił Jakob Kullberg grający partię solową na wiolonczeli  
i Orkiestra Muzyki Nowej pod moją dyrekcją.  

http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Grisey�
http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_Murail�
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19 stycznia 2013 roku nominowana wcześniej płyta oficjalnie otrzymała „Lyt til Nyt” P2 
Pris („Słuchając Nowego” - doroczną nagrodę II Programu Radia Duńskiego - odpowiednik 
nagrody „Grammy” lub polskiego „Fryderyka”). 

Przywołane wcześniej porównanie przez Nørgårda kompozycji do tego, co dostrzec 
można przez szybę jadącego samochodu do pejzażu, w którym bliższe zjawiska rozgrywają 
się szybciej, dalsze – wolniej, wiele mówi o muzyce współczesnej. To sztuka, która pragnie 
coś powiedzieć o rzeczywistości, o otaczającym nas świecie; jak mówi w wywiadzie Jonathan 
Harvey: (…) muzyka jest jak obraz świata. Dobra muzyka, duchowa muzyka, tak jak świat, jest 
w permanentnym ruchu. Nic tu nie jest wieczne, wszystko się zmienia. Muzyka powinna 
wyrażać złożoność świata, ale też jego spójność38

  

.  

Chciałbym zajmując się tą „najbardziej abstrakcyjną ze sztuk”, najbardziej 
niedookreśloną i niejednoznaczną w percepcji, zajmując się w większości prezentacją 
nowych utworów, których twórcy próbują opisać rzeczywistość, odnieść się do niej  
i przekazać własne jej odczuwanie - jak najlepiej zrozumieć ten przekaz. Dysponując 
jednocześnie tak wspaniałym „instrumentem”, jakim jest orkiestra (czy orkiestra kameralna), 
chciałbym tak ów przekaz zinterpretować i ukształtować, by mógł trafić do słuchacza  
w formie jak najbliższej kompozytorskim oczekiwaniom, a równocześnie jak najlepiej 
zrozumiałej dla odbiorcy. Mając świadomość, jak ważne jest kształtowanie horyzontów  
i rozumienia muzyki – która jak świat – jest w permanentnym ruchu i ciągle się zmienia, na 
pewno ważnym polem mojej aktywności pozostanie nadal praca dydaktyczna – praca  
z młodzieżą.  

                                                           
38 M. Pasiecznik, Jak obraz świata – rozmowa z Jonathanem Harveyem, „dwutygodnik.com” 13/2009. 

 


