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Słów kilka od organizatorów 
Zarządzanie kulturą wymaga wielowymiarowych, interdyscyplinarnych umiejętności, wciąż rzadkich na rynku pracy.
Ewa Gruszka, Karol Zamojski

Instytut Kulturoznawstwa, studenckie 
Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze 
„other way” wyższej szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy wraz z regionalnym obser-
watorium Kultury w Bydgoszczy i Fundacją 
Pro Cultura gorąco witają na ogólnopolskiej 
Konferencji „Kultura – od wizji do praktyki”. 

Kultura przechodzi dzisiaj wyjątkowy 
proces – staje się przedmiotem zaintereso-
wania nie tylko teoretyków i polityków, ale 
także w coraz większym stopniu pozostałych 
obywateli. skutkuje to rozwojem rozmai-
tych form aktywności kulturalnej. w takiej 
sytuacji niezwykle ważnym, ale i nie mniej 
frapującym zadaniem staje się refleksja nad 
modelami organizowania i zarządzania 
kulturą. od przenikliwych i wieloaspek-
towych analiz modeli zarządzania kulturą 
zależy, czy miejskie, regionalne, a nawet 
krajowe systemy kultury będą się rozwijały, 
angażując coraz więcej osób. Dzięki takim 
analizom możliwe też jest wychwycenie 
ciekawych, wizjonerskich perspektyw 
zarządczych. 

w warunkach gospodarki rynkowej rosną 
wymagania stawiane współczesnemu 
menedżerowi kultury. Pozyskiwanie fun-
duszy z różnych źródeł, doskonalenie wiedzy 
z zakresu zarządzania marketingowego są 
dziś niezbędne w działalności kulturalnej. 
Profesjonalizacja działań w obszarach budo-
wania strategii marketingowej, projekto-
wania sfery organizacyjno-technicznej oraz 
finansowej działalności kulturalnej może 
także przyczynić się do pozyskania dob-

rego partnera, sponsora. Pośrednio – także 
efekt artystyczny może być w pewnym 
stopniu zależny od jakości takich działań.
Działalność w przemysłach kultury coraz 
częściej jest dziś postrzegana jako kapitał w 
rozwoju społeczno-gospodarczym państw 
i regionów. Efektywne gospodarowanie 
tym kapitałem jest wciąż umiejętnością 
poszukiwaną!

zgromadziliśmy się w gronie badaczy 
i praktyków, którzy zajmują się rozmaitymi 
- publicznymi, społecznymi, prywatnymi 
instytucjami kultury lub przedsięwzięciami 
kulturalnymi. Podejmujemy dyskusję 
o nowych strategiach zarządzania kulturą. 
w rozwiązaniach tradycyjnych chcemy 
oglądać ich potencjalne perspektywy 
strategiczne, zaś w praktykach nowych, 
innowacyjnych - testować ich wizyjność, 
skierowanie na przyszłość. Przedmiotem 
konferencji uczyniliśmy zarówno praktyki 
poszczególnych instytucji, regionalne poli-
tyki kultury, a także kwestie uczestnictwa.

Patronem naszej konferencji uczyniliśmy 
andrzeja szwalbego, wybitnego działacza 
kultury, dzięki którego wizjonerstwu Byd-
goszcz w bardzo niedługim czasie stała 
się instytucjonalną mekką życia muzycz-
nego. w listopadzie przypada 10 rocznica 
śmierci naszego Patrona. skupiamy się, 
pozostawiając innym dyskurs wspomnieni-
owy, na rekonstrukcji energii wizjonerskiej. 
wszak idzie nam o kształtowanie młodych 
menedżerów - prawdziwych wizjonerów. 

Szwalbe 
w oczach młodych
[...]ŚmIałEm sIę z tego budynku wraz z kum-
plami. Któryś rzucił kamieniem. Ktoś inny 
pogonił się chwilę po schodach. nic specjal-
nego. Czasami dobiegały dziwne dźwięki… 
I  na ich temat tworzyło się historie. o jakichś 
smokach. Potworach z mackami. Duchach, 
czy demonach. o złym zdzichu, co to miotłą 
po nocach na tych schodach gonił… 

Wspomnienie 
o Andrzeju 
Szwalbem 
Wywiad z Marią Błaszczak 

anDrzEj szwalBE skończył Konserwatorium 
muzyczne w warszawie w klasie fortepia-
nu prof. Pawła lewickiego. wielka sztuka, 
a muzyka w szczególności, były jego wielką 
miłością i być może, także niespełnionym 
marzeniem o solowej karierze pianisty.

» więcej, s. 2

»więcej, s. 3

W środku numeru
Zapraszamy na koncert! 
sErDECznIE zaPraszamy na koncert czte-
rech kompozytorów młodego pokolenia 
związanych z Bydgoszczą, który będąc 
zwieńczeniem ogólnopolskiej Konferencji 
„Kultura - od wizji do Praktyki“, odbędzie się 
30 listopada o godzinie 18:30 w akademi-
ckiej Przestrzeni Kulturalnej wsG (Bydgosz-
cz, przy ul. Królowej jadwigii). usłyszymy 
zarówno nawiązujące do tradycji pieśni 
marcina Kopczyńskiego („Dolorosa”, „więc 
można kochać...” do słów leopolda staffa), 
jak i pulsujący nowoczesnymi rytmami „stro-
boskop” na fortepian elektryczny Piotra a. 
Komorowskiego. Całość uzupełnią klasyczne 
elektroniczne brzmienia w kompozycjach 
„Karuzela” michała Dobrzyńskiego oraz 
„oscylacje neutrin” marcina Gumieli. wyd-
arzenie będzie też znakomitą okazją do 
rozmowy z kompozytorami.

» więcej, s. 4

Regionalne 
Obserwatorium 
Kultury
Dlaczego warto badać kulturę? 
Karol Zamojski

Kultura zaczyna się liczyć. większe i mnie-
jsze miasta coraz chętniej widzą w kul-
turze ważny czynnik własnego rozwoju. 
mieszkańcy dużych aglomeracji, jak i małych 
miejscowości podążają za kulturą goniąc 
festiwale, przeglądy, koncerty. jest nas tam 
coraz więcej. Coraz więcej też się o kultur-
ze dyskutuje. Kongres Kultury Europejskiej, 
kongresy kultury poszczególnych miast, 
projekty „dyskutujące” o kulturze, właściwie 

już wszędzie i zawsze możemy wejść w jakiś 
dyskurs o kulturze, okazji nie brakuje.

jak to możliwe, że kultura jest kołem zama-
chowym gospodarki lokalnej? Czy kultura to 
teatr, literatura, plastyka, architektura, czy 
też sposób funkcjonowania osiedlowych 
osiłków? a może kultura jest tylko w bibli-
otekach, bo w kinach to już przemysł a nie 
kultura? te pytania i wiele innych pytań, 
tak często dzisiaj zadawanych, wyznaczają 
przestrzeń działania naszego projektu: 
chcemy zrozumieć różnorodność definicji 
kultury na naszym bydgoskim podwórku. 
mnogość doświadczeń tego czym jest kultu-
ra w mieście, czy jest jakimś homogenicznym 
systemem, czy raczej płynną rozmaitością 
doświadczeń, to sytuacje i pytania, które 
inspirują nasza wyobraźnię metodologiczną 
i każą podążać w niezbadane dotąd obsza-
ry.

Po co? By wydobyć jakieś mechanizmy, 
struktury – wiedzę. wiedzę, która pozwoli 
skuteczniej i efektywniej zarządzać kulturą, 
dzięki której kultura faktycznie, w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny, stanie się kołem 
zamachowym Bydgoszczy. ogromny kapitał 
wygenerowany wokół spotkań „kultury 
w budowie” powinien stać się zasobem mie-
jskim, a nie czymś marginesowym.

jak to robimy? jesteśmy forum dyskusji 
dla wszystkich aktorów kultury w mieście. 
zarówno dla animatorów, menedżerów, 
badaczy, twórców jak i last but not least 
odbiorców – konsumentów kultury. Każdy 
przychodzi z jakimś doświadczeniem kultury. 
Każdy ma jakiś swój system uczestnictwa 

w kulturze. jedni mają narzędzia badawcze, 
inni aparaty fotograficzne, jeszcze inni pióra, 
maszyny do pisania i komputery, a jeszcze 
inni wieczny sarkazm i krytykanctwo. wszy-
scy spotykamy się, by dyskutować i poznawać 
kulturę. Bo każdy coś wnosi.

nie zaczynamy od zera. Projekt „Kultura 
w budowie” już od roku prowadzi działania. 
wyższa szkoła Gospodarki ma doświadczenie 
prowadzenia studiów kulturoznawczych II 
stopnia oraz innowacyjnego projektuaka-
demickiej Przestrzeni Kulturalnej, Pracownia 
Kultury współczesnej od kilku lat prowadzi 
projekty animacyjne, dyskusyjne i rewitali-
zacyjne związane z kulturą, Krytyczny maga-
zyn Internetowy VErtE od 8 lat przygląda się 
kulturze, B4mag poddaje refleksji kulturalną 
aktywność miasta ostatnich kilkunastu 
miesięcy. obserwatorium Kultury zbiera te 
doświadczenia w całość i pozwala na korzy-
stanie z nich, nieco porządkując wiedzę dotąd 
lekko chaotycznie niespójną. obserwatorium 
Kultury to przestrzeń spotkania, dyskusji 
i wspólnego budowania wiedzy. zaprasza-
my do współpracy na rzecz miłościwie nam 
panującej kultury.
wiecej na: 
www.obserwatoriumkultury.byd.pl



Andrzej Szwalbe. Fot.: Filharmonia Pomorska (źródło: http://www.express.bydgoski.pl/cgi-bin/get_
img?NrArticle=233112&NrImage=3)
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Instytut 
Kulturoznawstwa 
WSG

w obecnym kształcie Instytut Kulturoznawst-
wa powstał w sierpniu 2007 roku na bazie 
dwóch funkcjonujących katedr: Katedry 
Kulturoznawstwa oraz Katedry Filozofii. 
Pierwszym dyrektorem tej jednostki został 
prof. wsG dr marek Chamot, który pełni tę 
funkcję do dzisiaj. Instytut jest odpowiedzi-
alny za organizację działalności naukowo-
badawczej w zakresie dyscypliny kulturo-
znawstwo i dyscyplin pokrewnych oraz za 
prowadzenie procesu dydaktycznego na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia na 
kierunku „kulturoznawstwo”.

w Instytucie zatrudnionych jest obecnie 
wielu pracowników reprezentujących różne 
dyscypliny  i specjalności naukowe takie jak: 
kulturoznawstwo, historia, filozofia, etnolo-
gia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, 
nauki o sztukach pięknych, nauki o polity-
ce, ekonomia. specjalizują się oni między 
innymi w zakresie kultury współczesnej, kul-
tury Europy i świata, historii kultury, filozofii 
kultury, ekonomiki kultury, estetyki, medio-
znawstwa, filmoznawstwa, a także zajmują 
się działalnością animacyjną, artystyczną 
oraz organizacyjną w sferze kultury.

w strukturze Instytutu Kulturoznawstwa 
funkcjonują dwa zakłady oraz trzy pra-
cownie.  Prowadzą one badania w zakresie 
dyscypliny kulturoznawstwo, zaś posz-
czególni pracownicy czynnie uczestniczą 
w życiu naukowym krajowym i zagranicz-
nym. Ponadto Instytut aktywnie włącza się 
w organizację wszelkich inicjatyw mających 
na celu popularyzację uczestnictwa w kul-
turze, ochronę dziedzictwa kulturowego, 
a także współuczestniczy w organizacji 
imprez kulturalnych.

Instytut posiada szerokie kontakty z insty-
tucjami kultury w regionie oraz prowadzi 
współpracę z jednostkami naukowo-dy-
daktycznymi uczelni polskich i zagranicz-
nych. wśród naszych partnerów są między 
innymi: Instytut socjologii uniwersytetu im. 
j.w. Goethego we Frankfurcie nad menem, 
Instytut zarządzania Kulturą, Czasem 
wolnym i sportem Hochschule Heilbronn 
(niemcy), Perth College HIu Instytutu mil-
lenium (szkocja), Instytut Kulturoznawstwa 
i medioznawstwa uniwersytetu w  wolver-
hampton (anglia).  współpraca ta daje szanse 
realizacji wspólnych projektów badawczych 
oraz organizacji międzynarodowych kon-
ferencji naukowych. Przykładem tego są 
chociażby: międzynarodowy projekt nau-
kowy zakończony publikacją książkową 
„narody sąsiadujące w Europie. tożsamość 
i wzajemne postrzeganie”, przy realizacji 
którego współpracowali z pracownikami 
Instytutu polscy, francuscy, niemieccy, 
rosyjscy, ukraińscy i greccy naukowcy czy 
konferencja w atenach zorganizowana 
w kooperacji z uniwersytetem Indianapolis 
w atenach.

„Był wielkim erudytą i cieszył się powszechnym autorytetem. wcielał w życie 
wielkie idee nie zaniedbując spraw codziennych, w ich najdrobniejszych 
szczegółach. zachowywał niepisany dystans, ale również nie onieśmielał. 

urzekała mnie jego skromność w ubiorze i sposobie bycia. nie eksponował 
siebie – najważniejsze było dla niego skończone kolejne dzieło.”

anDrzEj szwalBE wsPomnIEnIE

z Marią Błaszczak
rozmawiali
studenci i studentki z Koła Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze „Other Way“

StuDenci: czy pamięta Pani pierwsze spot-
kanie z Andrzejem Szwalbem? Jakie zrobił 
na Pani wrażenie?
MAriA BłASZcZAk: Był początek 1967 roku 
dyrektor szwalbe przyjął mnie w swoim 
bardzo skromnie urządzonym gabinecie. Był 
uprzejmy, jasno i przejrzyście formułował 
swoje oczekiwania dotyczące mojej pracy, 
jako przyszłej bibliotekarki. wzbudzał 
respekt, jednak zupełnie nie czułam tremy, 
bo rozmowa była fascynująca, poważna, 
naturalna i oczywista. zaproponował, abym 
przez miesiąc (codziennie ok. 3 godzin), 
dobrowolnie, bez wynagrodzenia spędzała 
czas w bibliotece Filharmonii i zapoznawała 
się z jej unikatowymi zbiorami a także wieczo-
rami uczestniczyła w koncertach, by oswoić 
się z orkiestrami i poznać specyfikę pracy 
instytucji. na koncertach dyrektor wskazywał 
mi miejsce na sali koncertowej w ostatnim 
rzędzie, obok siebie i słuchając muzyki w mil-
czeniu sprawdzał fiszki biblioteczne, które 
w ciągu dnia opracowałam. lubił doglądać 
szczegółów, a w ten sposób dowiadywał 
się czy potrafię wywiązać się właściwie ze 
swoich zadań i jaka jest moja wydajność. 
od 1 lutego 1967 roku, czyli po miesięcznej 
próbie, zostałam zatrudniona na etacie bibli-
otekarki i tak się zaczęła moja 24-letnia przy-
goda z Filharmonią Pomorską.
S: Jaki był?
M.B.: Był wielkim erudytą i cieszył się pows-
zechnym autorytetem. wcielał w życie wie-
lkie idee nie zaniedbując spraw codzien-
nych, w ich najdrobniejszych szczegółach. 
zachowywał niepisany dystans, ale również 
nie onieśmielał. urzekała mnie jego 
skromność w ubiorze i sposobie bycia. nie 
eksponował siebie – najważniejsze było 
dla niego skończone kolejne dzieło. mówił 
piękną polszczyzną i bardzo precyzyjnie 
formułował swoje myśli. Był uparty i konse-
kwentny w działaniu, nie uznawał taryfy ulgo-
wej, wymagał prawdomówności, rzetelności, 
dobrych manier i oddania w pracy. miał 
doskonały refleks i poczucie humoru. 

sprawdzał, bez uprzedzenia, na wyrywki, 
wyniki pracy, ale równocześnie dawał poczu-
cie ogromnego bezpieczeństwa, awansował 
i nagradzał. słowo andrzeja szwalbego było 
gwarantem jakości, solidności i uczciwości.
s: Dlaczego według Pani tak bardzo 
fascynowało Andrzeja Szwalbego życie 
kulturalne? Studiował on prawo, był pra-
cownikiem uniwersyteckim, jednakże 
porzucił to, by oddać się właśnie życiu 
kulturalnemu.
M.B.: andrzej szwalbe skończył Konserwato-
rium muzyczne w warszawie w klasie forte-
pianu prof. Pawła lewickiego. wielka sztuka, 
a muzyka w szczególności, były jego wielką 
miłością i być może, także niespełnionym mar-
zeniem o solowej karierze pianisty. skończył 
również studia prawnicze na umK w toru-
niu, które w znakomity sposób pozwoliły mu 
zarządzać Filharmonią Pomorską i prowadzić 
twarde negocjacje przy realizacji kolejnych 
projektów i inwestycji. uważam jednak, że 
to właśnie marzenie o byciu artystą solistą, 
który kreatywność ma wpisaną w swoją 
osobowość, przesądziło, że został „solistą” 
na szerszą skalę. to Bydgoszcz stała się 
jego estradą i polem do popisu. Postanowił 
wynieść ją do rangi metropolii i wykreować 
na miasto sztuki i nauki! jak każdy artysta 
chciał być w tym, co robi najlepszy, co mu się, 
jak nikomu dotąd, doskonale udało.
rozpoczął od budowy unikatowej na skalę 
kraju Filharmonii z orkiestrą symfoniczną 
i Capellą Bydgostiensis w skład, której 
wchodziła ork. Kameralna. zespół. Dawny-
ch Instrumentów. i zespół madrygalistów, 
wyposażył w zbiór dawnych instrumentów, 
kolekcję klawesynów, galerię gobelinów, 
malarstwa, rzeźby, galerię zabytkowych for-
tepianów oraz bibliotekę i płytotekę na euro-
pejskim poziomie Powołał festiwale muzy-
czne i kongresy maEo, które zaowocowały 
bogatym dorobkiem wydawniczym. Filhar-
monia, aby utrzymać wysoki poziom europe-
jski, wymagała stałego dopływu doskonałych 
muzyków stąd zrodziła się idea powołania 

wyższej szkoły muzycznej późniejszej aka-
demii muzycznej. Pozyskał na ten cel piękny 
budynek zlokalizowany na skraju parku 
w pobliżu Filharmonii i zespołu szkół muzy-
cznych i w ten naturalny sposób zrodziła się 
myśl „Dzielnicy muzycznej z parkową galerią 
portretu kompozytorskiego”. akademia 
muzyczna kształciła znakomitych muzyków 
instrumentalistów i śpiewaków. andrzejowi 
szwalbemu zależało, aby po studiach ten 
artystyczny potencjał ludzki pozostał w Byd-
goszczy i tu znalazł zatrudnienie. zainicjował 
więc w 1973 r. budowę gmachu opera nova, 
(projekt obiektu czekał na realizację od lat 
60.), zabiegał przez kilka lat o postęp prac 
na budowie i środki finansowe. współczesne 
malarstwo, tkanina i rzeźba zawsze były 
w ścisłym kręgu zainteresowań andrzeja 
szwalne nie dopuszczał myśli, aby bydgos-
kie środowisko było pozbawione kontaktu 
z aktualnymi prądami panującymi w sztukach 
plastycznych, zatem idea zbudowania Bwa 
w Bydgoszczy była oczywista. wybitni przed-
stawiciele środowiska plastycznego z entuz-
jazmem odnieśli się do wspaniałego pomysłu 
i wspólnie zabiegali u władz o pozytywne 
sfinalizowanie kolejnego pomysłu andrze-
ja szwalbe. aby instytucje kultury znalazły 
wiernych odbiorców widział konieczność 
podniesienia poziomu intelektualnego 
społeczeństwa Bydgoszczy i regionu stąd 
bardzo gorąco wspierał ideę przekształcenia 
wsP w uKw. ostatnim zadaniem, któremu 
poświęcił kilka ostatnich lat było przy-
wrócenie świetności zespołowi Pałacowo- 
Parkowemu w ostromecku, który nazywał 
„bydgoskim wilanowem”. odrestaurował 
tzw. stary Pałac mostowskich, częściowo 
przywrócił świetność parkowi. wyposażył 
pokoje pałacowe w przeniesioną z filhar-
monii, kolekcję historycznych fortepianów 
i stworzył galerię współczesnego malarst-
wa polskiego gromadząc dzieła najwybit-
niejszych malarzy i grafików polskich XX 
wieku. wprowadził do pałacowych wnętrz 
cykle koncertów kameralnych. mamy to do 
czynienia ze wzajemnym oddziaływaniem 
i służeniu sobie środowisk twórczych i nau-
kowych a także z widoczną potrzebą zaspo-
kojenia w coraz szerszym zakresie i na coraz 
wyższym poziomie potrzeb intelektualnych 
i duchowych coraz lepiej wykształconego 
społeczeństwa Bydgoszczy.
S: czy był jakiś przełomowy moment 
w życiu wizjonera?
M.B.: sądzę, że takim trudnym, przełomowym 
momentem było przejście dyrektora szwal-
be (Honorowego obywatela Bydgoszczy) 
na emeryturę, kiedy miasto nie potrafiło 
skorzystać z jego dalszych wizjonerskich 
pomysłów i nie powołało go do uczestnictwa 
w zespole ekspertów. Być może, jego myśl 
była zbyt śmiała, awangardowa, dalekosiężna 
i długofalowa, by mogła zmieścić się w rea-
lizowanych w owym czasie planach i pro-
gramach miasta. szkoda, bo czasem warto 
wiedzieć, o czym marzą wizjonerzy.

ciąg DAlSZy na następnej stronie
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Bajeczka 
o krawcu
Podejście pierwsze 
Paweł Pochylski

Przyjmijmy, że andrzej szwalbe był 
krawcem. nie działaczem kulturalnym, 
nie prawnikiem, a właśnie krawcem. jego 
warsztat był skromnie urządzony, bez prze-
pychu, bez bogactwa. Po co to komu? są 
ważniejsze sprawy w życiu! Grunt to szyć, 
szyć, szyć. rzucili mu kanwę: grubą i sztywną, 
miała cienki napis w lewym górnym rogu… 
ByDGoszCz. szwalbe westchnął. tkanina 
pachniała przemysłem i drzewami. Była lekko 
zielonkawa przy brzegach, jakby otoczona 
lasami z każdej strony. Prawy dolny róg, kra-
wiec przyłożył zręczne palce i szył. szybko 
przebierał dłońmi, spontanicznie kreśląc 
nuty, harfy, skrzypce, altówki, fagoty, rogi, 
trąbki… uff! Krawiec otarł dłonią pot z czoła, 
poprawił okulary w grubych oprawkach. 
szybko naskrobał: PomorsKa orKIEstra 
symFonICzna. Chwycił grube nici. obszywał 
te wszystkie nuty, harfy, skrzypce, altówki, 
fagoty, rogi, trąbki… uff! Powstał gmach. 
szwalbe otoczył go skrawkami zielonej tka-
niny, umieszczając budynek w parku. Chwycił 
złotą nić kreśląc FIlHarmonIa PomorsKa.
spodobały mu się te nuty, harfy, skrzypce, 
altówki, fagoty, rogi, trąbki… uff! szył je dalej. 
Krawiec stworzył drugi budynek, doszył kilka 
sylwetek młodych, ambitnych ludzi… aKa-
DEmIa muzyCzna. migały obrazy, zmieniał 
się świat. a szwalbe szył, szył i szył… Chwycił 
ostatni kawałek płótna. Przeciągnął złotą 
nicią, zręcznymi dłońmi wodząc jak pisarz 
przy dziele swego życia. Piękna krynolina 
przepasana pasem w kolorze spokojnej 
błękitno-zieleni. oPEra. Przyjrzał się swojemu 
dziełu. Był już starym człowiekiem, nawet nie 
zauważył, ile lat spędził przy pracy. Poprawił 
grube oprawki okularów, potarł łysiejącą 

głowę. spojrzał zmęczonym wzrokiem na 
kolekcję fortepianów, wyhaftowanych na 
wyjściowym surducie. ubranie przypomniało 
mu witolda lutosławskiego… Dzwonek do 
drzwi. to klient! andrzej szwalbe otworzył, 
przywitał się, ukłonił nisko. Przyniósł ładnej 
pani suknię jesienną, która składała się z 
tych wszystkich nut, harf, skrzypiec, altówek, 
fagotów, rogów, trąbek… i tego budynku 
otoczonego parkiem. I tak oto Polska ubrała 
się w Bydgoszcz.

Podejście drugie
Często przechodziłem koło Filharmonii 
Pomorskiej. Byłem wtedy małym chłopcem, 
może dziesięcioletnim. zawsze chodziłem 
tamtędy do dziadka. na obiad. Śmiałem 
się z tego budynku wraz z kumplami. 
Któryś rzucił kamieniem. Ktoś inny pogonił 

się chwilę po schodach. nic specjalnego. 
Czasami dobiegały dziwne dźwięki… I na 
ich temat tworzyło się historie. o jakichś 
smokach. Potworach z mackami. Duchach, 
czy demonach. o złym zdzichu, co to 
miotłą po nocach na tych schodach gonił…
nazwałbym to pierwszym podejściem. 
niewinnym, dziecinnym, miękkim. Drugie 
miało miejsce niedawno. spotkanie koła 
naukowego. nigdy nie byłem patriotą 
regionu, gminy czy czego tam można być 
jeszcze patriotą. nie interesowało mnie 
skąd i co się wzięło, kto założył ten i ten 
kościół, kto dał pieniądze na operę. I nagle 
nazwisko: szwalbe. z niemieckiego, jak byk 
z niemieckiego! Pierwsze co: wikipedia. 
o szwalbe nic ciekawego. trochę żył, był 
prawnikiem… Filharmonia. to onzałożył 
filharmonię! miejsce, gdzie siedziały 
wszystkie te smoki, demony, złe duchy, 

upchane na siłę przez prężną wyobraźnię 
dziesięciolatków. jakoś tak… przeszedłem 
obok szwalbego. minęliśmy się. Bez szału. 
Ciężko pomnikowi podać rękę. Ciężko 
spojrzeć w ciężkie, statyczne gałki oczne. 
Ciężko szukać życia tam, gdzie go nie 
ma. odpaliłem papierosa. spojrzałem na 
filharmonię. Dziwne dźwięki znowu 
dobiegały ze środka. Pewnie strojeniu 
instrumentów. Potencjalnie egzotyczne 
stwory przestały już istnieć lata temu, 
wyparte przez racjonalizm i dorosłe 
życie niedorosłego człowieka. można 
nazywać andrzeja szwalbego wizjonerem, 
praktykiem, nawet geniuszem. Dla mnie 
zostanie na zawsze twórcą ośrodka 
dziwnych dźwięków, który znajduje się 
w środku parku.   

szwalBE InsPIrujE 

Dokończenie rozmowy ze str. 2
S: Obserwując poczynania Szwalbego, 
proszę powiedzieć, co sprawiało, iż miał 
taką moc, by pociągać za sobą ludzi, ku 
realizacji zamierzonego przez niego 
celu?
M.B.: zarażał entuzjazmem i pracowitością. 
Był namacalnym dowodem tego, że nawet 
najbardziej niezwykłe i utopijne, zdawałoby 
się, pomysły na naszych oczach potrafiły 
się zmaterializować. to fascynowało. swoje 
idee formułował jasno i otwarcie, zawsze 
na forum i ponad wszelkimi podziałami. 
udzielał wywiadów, słał listy, memoriały, 
projekty, postulaty i wnioski do bardzo 
szerokiego grona osób w kraju i za granicą: 
naukowców, artystów, dyrektorów instytucji, 
polityków, dziennikarzy do zwolenników 
i przeciwników prowokując tym samym 
wymianę myśli i twórczą dyskusję. nigdy nie 
tracił czasu na kłótnie i walkę z przeciwnikami. 
wykorzystywał krytykę twórczo, słał 
niestrudzenie pisemne wyjaśnienia i często 
w konsekwencji pozyskiwał wrogów do 
wspólnego działania.
S: czy Pani zdaniem idea działań Andrzeja 
Szwalbego nadal przyświeca działaczom, 
czy się na nim wzorują?
M.B.: sądzę, że nie ma osoby, która by 
nie wyniosła z tych kontaktów czegoś 
szczególnego dla siebie. nie będę 
tu przytaczała nazwisk, ale w wielu 
publikacjach, biografiach i wywiadach: 
artyści, politycy, literaci, naukowcy, 
dyrektorzy instytucji, lekarze i dziennikarze 
i inni wspominają jak często wzorowali się 
i wzorują na wizjonerskiej idei wyniesionej 
ze spotkań z andrzejem szwalbe.
S: Jakie rady miałby Szwalbe dla młodych 
twórców i wizjonerów? co najbardziej 
chciałby przekazać, jak trafiał do 
młodych?
M.B.: Kreatywność, ambicja i wiara 
we własne możliwości. Kontakty 
z najwybitniejszymi autorytetami swoich 

czasów z kraju i ze świata, po to, by czerpać 
z ich intelektualnego potencjału i na tej 
bazie poszerzać swoje horyzonty, budować 
odważne myślenie i nowatorskie projekty. 
uczestnictwo w ważnych wydarzeniach 
kulturalnych, twórcze zaangażowanie, 
poznawanie ludzi, intelektualne rozmowy 
i dyskusje. Eliminowanie z myślenia 
prowincjonalizmu i roszczeniowej postawy. 
Budowanie autorytetu, od pierwszego dnia 
swojej aktywności zawodowej, poprzez 
rzetelną pracę uczciwość i nieustanne 
doskonalenie siebie. nieuleganie przelotnym 
modom. nietracenie czasu na kłótnie, 
wykorzystanie sporów i krytyki twórczo. 
Śmiałe, konsekwentne, poparte rzetelnym 
uzasadnieniem, wcielanie w życie swoich, 
nawet najbardziej oryginalnych, pomysłów. 
udział w konkursach i projektach.
S: Dziękujemy za rozmowę.

Koło Inicjatyw 
Innowacyjnych 
w Kulturze
Maciej Pulit
Koło Inicatyw Innowacyjnych w Kulturze 
„otHEr way“ wyższej szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy działa od października 2009 
roku. jego członkowie reprezentują różne 
zainteresowania, pasje i jedną wspólną ideę 
– rozwój poprzez generowanie nietypowych 
pomysłów oraz tworzenie, współtworzenie 
i organizowanie kreatywnych projektów 
kulturalnych. other way jest kołem 
otwartym dla wszystkich mających czas 
i energię do działania. aktualnie jego 
członkami są studenci różnych roczników 
kulturoznawstwa oraz turystyki i rekreacji,  
w przeszłości jednak współtworzyli je także 

absolwenci i studenci innych kierunków. 
jak twierdzą aktualni członkowie, bardzo 
ważną częścią koła, wspierającą je w 
wielu aspektach, jest jego niezastąpiona 
opiekunka – specjalistka w dziedzinie 
zarządzania w kulturze, mgr Ewa Gruszka.
Dotychczasowe działania koła były 
związane głównie z muzyką, jednak do 
zrealizowanych projektów  należą również 
te związane z malarstwem współczesnym 
czy kabaretem. Członkowie koła starają 
się brać aktywny udział i współtworzyć 
bydgoską kulturę na wielu płaszczyznach, 
a tematykę projektów determinują 
pomysły i zainteresowania. największymi 
inicjatywami koła do tej pory były dwie 
edycje interdyscyplinarnego projektu: 
„Child of Classic and Dubstep” oraz 
„Classic and Dubstep in Progress”. Projekty 
te uzyskały w drodze konkursowej 
dofinansowanie ze środków miejskich 
oraz wsparcie instytucji prywatnych. 
zainteresowanie koncertami było ogromne, 
a jego uczestnikami byli m.in. profesjonalni 
muzycy: kompozytorzy, instrumentaliści, 
producenci muzyczni (w tym producent z 
wielkiej Brytanii), graficy oraz producenci 
wizualizacji. 
zarówno zakończone projekty, jak i aktualnie 
współorganizowana konferencja naukowa 
potwierdzają, iż other way jest platformą 
możliwości dla jego członków - miejscem 
na pierwsze potyczki, błędy, nawiązywanie 
konstruktywnych kontaktów, współpracy 
z artystami, poważnymi instytucjami 
kultury, a także osiąganie pierwszych małych 
i większych sukcesów. jak pokazuje życie 
aktywnych jego działaczy, nieprzespane 
noce i wielogodzinne poświęcenia są teraz 
istotnym doświadczeniem w ich dalszym 
życiu zawodowym.

Fundacja PRO 
CULTURA
Fundacja Pro Cultura jest niezależną 
organizacją pozarządową działającą na 
zasadach non-profit, istniejącą od 2003 
roku. Pomysł stworzenia Fundacji zrodził się 
z potrzeby powołania w Polsce instytucji, 
która włączyłaby się w międzynarodowy 
nurt badań nad kulturą. wszystko po 
to, by propagować na gruncie polskim 
najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania 
i finansowania kultury, a tym samym 
wpływać na jej rozwój. Fundacja inicjuje 
debaty publiczne w dziedzinie kultury 
wykorzystując doświadczenie w krajowych i 
międzynarodowych projektach badawczych. 

szczególnie istotnym zagadnieniem jest 
miejska polityka kulturalna. misją Fundacji 
jest propagowanie wiedzy i wymiana 
doświadczeń w zakresie kultury, środków 
przekazu i nowych technologii na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. jej głównym 
celem jest inicjowanie oraz aktywny udział 
w krajowych i międzynarodowych badaniach 
w dziedzinie kultury, jej przemysłów oraz 
nowych technologii informacyjnych. 

zdaniem jest ona szczególnym i niezbędnym 
czynnikiem tworzenia wspólnoty 
mieszkańców. to zespół elementów, które 
decydują o spójności społecznej i jakości 
życia mieszkańców. tak rozumiana kultura 
wyraża się również w prawie mieszkańców 
do współdecydowania o tym, w jaki sposób 
ich miasto ma wyglądać, funkcjonować 
i czemu powinno służyć. Program „Dna 
miasta” zajmuje się wsparciem mieszkańców 
i ich reprezentantów we wspólnych 
działaniach na rzecz tworzenia reguł 
miejskiej polityki kulturalnej, która mogłaby 
sprzyjać realizacji powyższej wizji kultury. 
w 2012 r. program jest prowadzony w łodzi, 
Elblągu i Bydgoszczy. 
więcej informacji o naszych działaniach 
można znaleźć na stronie: 
www.res.publica.pl.

DNA miasta
Program „Dna miasta” prowadzony jest 
przez Fundację res Publica – wydawcę 
kwartalnika społeczno-kulturalnego „res 
Publica nowa”. od 2009 r. jego celem 
jest włączanie mieszkańców w proces 
kształtowania miejskiej kultury. naszym 
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Kompozytorzy 
w hołdzie 
Szwalbemu 
Oddział kujawsko-Pomorski 
Związku kompozytorów Polskich
Magdalena Bąk

serdecznie zapraszamy na koncert czterech 
kompozytorów młodego pokolenia związanych 
z Bydgoszczą, który odbędzie się 30 listopada 
o godzinie 18:30 w akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej wsG (Bydgoszcz, przy ul. Królowej 
jadwigi).

Swoje kompozycje przedstawią:

MichAł DOBrZyńSki (1980) urodzony 
w szczecinie. w 2005 ukończył z wyróżnieniem 
wydział Kompozycji i teorii muzyki akademii 
muzycznej w Bydgoszczy, gdzie studiował 
w klasie prof. marka jasińskiego oraz prof. 
zbigniewa Bargielskiego. w 2008 ukończył 
studium Doktoranckie w akademii muzycznej 
w warszawie (opiekun artystyczno-naukowy – 
prof. zbigniew Bargielski, przewód doktorski 
w toku realizacji). w 2003 doskonalił swoje 
umiejętności podczas XXI Kursów dla młodych 
Kompozytorów zorganizowanych przez Pols-
kie towarzystwo muzyki współczesnej u takich 
kompozytorów, jak: anders Hillborg, luca 
Francesconi, marco stroppa, zbigniew Bar-
gielski, Ivan Fedele, Horatiu radulescu, lidia 
zielińska, David Dramm. michał Dobrzyński 
jest zdobywcą nagród na konkursach kom-
pozytorskich: w 2003 otrzymał III nagrodę 
w kategorii utworów wokalno-instrumental-
nych (pierwszej nie przyznano) na Konkursie 
Kompozytorskim z okazji 25. rocznicy ponty-
fikatu Papieża jana Pawła II we wrocławiu za 
utwór Pax omnes Gentes na chór mieszany 
i orkiestrę symfoniczną (2003) oraz I nagrodę 
na VIII międzyuczelnianym Konkursie na Fugę, 
w 2004 – wyróżnienie na międzynarodowym 
Konkursie Kompozytorskim z okazji XXX-
lecia akademii muzycznej w Bydgoszczy za 
Quartetto na kwartet smyczkowy (2002), 
w 2006 – II nagrodę (pierwszej nie przyznano) 
na międzynarodowym Konkursie Kompozy-
torskim im. Ignacego jana Paderewskiego 
w Bydgoszczy za Pentagram na fortepian 
(2006). Dwukrotnie był stypendystą ministra 
Kultury (2003/2004 i 2004/2005), Prezyden-
ta miasta Bydgoszczy (2004/2005), urzędu 
marszałkowskiego województwa Kujawsko-
Pomorskiego w toruniu (2002) jako uczest-
nik programu „socrates - Erasmus” studiował 
kompozycję w Instituto achille Peri w regio 
Emilia (prof. andrea talmelli i prof. mauri-
zio Ferrari). w 2007 został zakwalifikowany 
do 4-letniego programu promocji młodych 
kompozytorów w ramach Europejskiego 
Centrum muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 
utwory michała Dobrzyńskiego wykonywane 
były w kraju i za granicą, m.in. we włoszech 
(Florencja – w ramach projektu „young musi-
cans to Florence”, ravenna, Bolzano, reggio 
Emilia), niemczech, szwecji (sztokholm) i Chi-
nach (tianjin). w lipcu 2008 ukazała się płyta 
„młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi 
Chopinowi”(DuX), na której znalazło się jego 
trio florenckie na skrzypce, wiolonczelę i for-
tepian. Płyta otrzymała nominację do nagrody 
Fryderyk 2009 w kategorii muzyka poważna/
album roku – muzyka współczesna. nakładem 
wydawnictwa DuX ukazała się monograficzna 
płyta kompozytora („Expression“, DuX 0752, 
wrzesień 2012).  wykonawcami są Chór i orkie-
stra Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Śląska 

orkiestra Kameralna oraz znakomici soliści, 
w tym m.in. Bartłomiej nizioł.

 utwory michała Dobrzyńskiego wyko-
nywane były na wielu krajowych koncer-
tach i festiwalach, jak międzynarodowy 
Festiwal muzyki współczesnej „wars-
zawska jesień“ (koncerty Koła młodych), 
międzynarodowy Festiwal muzyczny „sopot 
Classic”, międzynarodowy Festiwal „sacrum 
non Profanum“, międzynarodowy Festiwal 
„zamojskie Dni muzyki”, Festiwal laureatów 
Konkursów muzycznych w Bydgoszczy. jego 
utwory były wykonywane także za granicą – 
we włoszech (m.in. w ramach projektu „young 
musicans to Florence“, na festiwalu muzyki 
współczesnej „Compositori a confronto” w 
reggio Emilia), w niemczech, szwecji i Chi-
nach. jest członkiem Koła młodych związku 
Kompozytorów Polskich (w latach 2008-2010 
– członek zarządu). Pracuje na wydziale Kom-
pozycji, teorii muzyki i reżyserii Dźwięku 
akademii muzycznej w Bydgoszczy.

MArcin guMielA urodzony w 1980 
roku w tomaszowie lubelskim. ukończył 
z wyróżnieniem wydział Kompozycji, teorii 
muzyki i reżyserii Dźwięku akademii muzy-
cznej im. Feliksa nowowiejskiego w Byd-
goszczy, w klasie kompozycji prof. marka 
jasińskiego i prof. zbigniewa Bargielskiego 
oraz w zakresie teorii muzyki (2006). w marcu 
2011 roku ukończył studia Doktoranckie na 
uniwersytecie muzycznym Fryderyka Cho-
pina w warszawie. na macierzystej uczelni 
pracuje na stanowisku asystenta przy wyd-
ziale Kompozycji, teorii muzyki i reżyserii 
Dźwięku.

jego kompozycje były wykonywane 
w wielu miastach Polski i za granicą (m.in. 
we włoszech, Francji, słowacji, ukrainie, 
Białorusi); znalazły się również w progra-
mach prestiżowych festiwali muzycznych 
(m.in. warszawska jesień, międzynarodowe 
Dni muzyki Kompozytorów Krakowskich, 
sacrum non Profanum w trzęsaczu, Dialogi 
w mińsku, muzyczne Premiery sezonu 2006 
w Kijowie).

w 2005 roku zdobył I nagrodę na 
międzynarodowym Konkursie Kompozy-
torskim, zorganizowanym z okazji jubileuszu 
30-lecia akademii muzycznej w Bydgoszczy 
oraz nagrodę Koła młodych związku Kom-
pozytorów Polskich za Kwartet smyczkowy, 
który rok później wykonany został podczas 
warszawskiej jesieni przez Kwartet Came-
rata. w roku 2005 był stypendystą progra-
mu socrates - Erasmus w akademii sztuk 
w Bańskiej Bystrzycy. w tym samym roku jego 
muzyka została nagrana dla potrzeb filmu 
Katariny misikovej - le parkour. w lutym 2007 
roku, w wyniku konkursu, został objęty czte-
roletnim programem opieki nad młodymi 
kompozytorami przez Europejskie Centrum 

muzyki Krzysztofa Pendereckiego. w latach 
2009/2010 brał udział w międzynarodowym 
projekcie FaBrEC współpracując z teatrem 
sorano w toulouse (Francja) i pisząc muzykę 
do spektaklu de Gracia morales.

muzykę marcina Gumieli, w swoim reper-
tuarze posiadają tacy wykonawcy, jak Chór 
i orkiestra Filharmonii Śląskiej, Chór i orkie-
stra opery i Filharmonii Podlaskiej, Kameral-
na orkiestra Śląska oraz polskie i zagraniczne 
zespoły kameralne. 

w lipcu 2008 ukazała się pierwsza płyta 
„młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderyko-
wi Chopinowi”, wydana przez DuX, na której 
znalazło się jego le impressioni Fiorentini 
na wiolonczelę i fortepian. Płyta otrzymała 
nominację do nagrody Fryderyk 2009 w kate-
gorii muzyka poważna/album roku – muzyka 
współczesna. w marcu 2011 roku ukazała 
się jego najnowsza płyta monograficzna 
zatytułowana „sacred works” (Dux), w której 
nagraniu uczestniczyli: marcin nałęcz-
niesiołowski oraz Chór i orkiestra opery 
i Filharmonii Podlaskiej. Płyta otrzymała już 
bardzo pozytywne recenzje dziennikarzy 
Polskiego radia.

PiOtr A. kOMOrOWSki urodzony 
w łęczycy (1977). Edukację muzyczną 
rozpoczął w Państwowej szkole muzycznej 
I i II w Kutnie, a kontynuował na wydziale 
Kompozycji i teorii muzyki akademii muzy-
cznej w Bydgoszczy w klasie kompozycji prof. 
marka jasińskiego. w 2010 roku uzyskał tytuł 
doktora sztuki w specjalności kompozycja 
i teoria muzyki. Brał udział w warsztatach 
muzyki jazzowej w Puławach organizowa-
nych przez Polskie stowarzyszenie jazzowe 
oraz warsztatach muzyki współczesnej „Iden-
tity of sound” prowadzonych przez serbskie-
go kompozytora miroslava ‚mišę‘ savića, 
w ramach Festiwalu BElEF’07 w Belgradzie. 
laureat II nagrody na V międzyuczelnianym 
Konkursie na Fugę organizowanym przez 
akademię muzyczną w Bydgoszczy (2000), 
konkursu Koła młodych zKP (2007) oraz 
stypendysta ministra Kultury i Dziedzict-
wa narodowego (2001). w 2010 roku jego 
kompozycja orkiestrowa pt. „rozbłyski” była 
rekomendowana przez Polskie towarzystwo 
muzyki współczesnej do wykonania podczas 
Światowych Dni muzyki w zagrzebiu.

Pracuje w Instytucie Edukacji muzycznej 
uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Byd-
goszczy, a także w Państwowej szkole muzy-
cznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie. 
jest członkiem kandydatem związku Kom-
pozytorów Polskich, a od maja 2011 roku 
pełni funkcję prezesa Kujawsko-Pomorskiego 
oddziału związku Kompozytorów Polskich. 
jego utwory wykonywane były wielokrotnie 
w kraju i za granicą (serbia). w swoim dorob-
ku posiada utwory solowe, kameralne, chór-
alne, orkiestrowe i elektroniczne. w ostatnim 
czasie skupia się m.in. na zagadnieniach 
związanych z wykorzystaniem komputerowo 
wspomaganej kompozycji (CaC) w procesie 
twórczym.

MArcin kOPcZyńSki  urodzo-
ny w Inowrocławiu w 1973. ukończył 
z wyróżnieniem Państwową szkołę muzyczną 
w Inowrocławiu w klasie fortepianu i rogu. 
w 1998 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem 
z kompozycji w bydgoskiej akademii muzy-
cznej (klasa prof. F. woźniaka,) oraz z teorii 
muzyki. w 2010 r. uzyskał tytuł doktora sztuki 
w specjalności kompozycja i teoria muzyki. 
obecnie pracownik macierzystej uczelni. 
Dwukrotny stypendysta ministra Kultu-
ry i sztuki (1996,1997). w 1997 r. otrzymał 
nagrodę Prezydenta Inowrocławia za utwór 
na orkiestrę kameralną Vivax (1996). w 2000 
r. jego 8-głosowy motet In te Domine spe-
ravi (1996) znalazł się w finale konkursu 
new london Choir Choral Composition 
Prize. w 2010 r. otrzymał nagrodę rektora 
am w Bydgoszczy, a w 2011 r. stypendium 
artystyczne Prezydenta Inowrocławia. autor 
kilkudziesięciu kompozycji na różne składy 
wykonawcze. jego utwory i opracowania 
były wykonywane za granicą: w niemczech, 
Hiszpanii (Dolorosa na chór wykonana 
w miastach: santander, Pravia, turon), na 
węgrzech i ukrainie oraz w wielu miastach 
Polski. jego utworami i opracowaniami 
dyrygowali m.in. zygmunt rychert, jerzy 
salwarowski, jan łukaszewski, włodzimierz 
siedlik, mieczysław nowakowski, jerzy 
Kosek. Kompozycję  tutti e soli (1998) nagrała 
dla Polskiego radia agnieszka Duczmal 
z orkiestrą „amadeus”. nagranie to umiesz-
czono na wydanej w 2008 r. pierwszej płycie 
monograficznej z jedenastoma utworami 
kompozytora – „strumień myśli” (acte Preala-
ble). w 2011 r. ukazała się druga płyta autors-
ka marcina Kopczyńskiego – „one man, a few 
shadows” (acte Prealable), zawierająca m.in. 
nagrania Ingridy Gapovej, Krzysztofa mei-
singera i radosława sobczaka. jako pianista 
marcin Kopczyński bierze udział w wykonani-
ach swoich utworów (m.in. w 1999 r. wystąpił 
na koncercie polskiej muzyki współczesnej 
w Hochschule fur musik und theater  w Ham-
burgu, wykonując I sonatę (1995) oraz Panta 
rhei (1998), w 2008 r. – grał podczas II Festi-
walu muzyki Polskiej w Gyor na węgrzech). 
umiejętności pianistyczne doskonalił pod 
kierunkiem prof. j. Drzewieckiego (w szkole 
średniej i podczas studiów), a także na kursie 
w słupsku u prof. K. Popowej–zydroń  i u prof. 
a. tatarskiego.
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