
 

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna  

Kodály 2017 Katowice 
Muzyka ludowa i tradycje muzyczne – ich miejsce w rodzinie, edukacji i kulturze. 

25-26 listopada 2017, Akademia Muzyczna w Katowicach 

Informacja o konferencji 
Zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą myśli węgierskiego kompozytora, 
etnomuzykologa i pedagoga Zoltána Kodálya oraz muzyce ludowej i tradycjom muzycznym w 
dzisiejszej edukacji. 
 
W ramach obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017 oraz Roku Zoltána Kodálya na 
konferencji zagoszczą artyści i pedagodzy z Węgier. Warsztaty i sesje naukowe poprowadzą także 
specjaliści od edukacji muzycznej i tradycji z Polski. 
Dwudniowemu spotkaniu będzie towarzyszyć koncert muzyki Zolána Kodálya oraz potańcówka - 
Węgierski Dom Tańca. 
 
W programie: 

● Warsztaty z artystami i pedagogami z Węgier i Polski: István Pál “Boczek” i jego Banda (Szalonna és 
Bandája), Soma Salamon, Dominika Lenska, Barbara Stencel, Adam Świtała, Witold Roy Zalewski 

● Sesje naukowe z udziałem gości z Węgier i Polski 
● Koncert muzyki Zoltána Kodálya 
● Potańcówka węgierska 
● Czas na wymianę doświadczeń i rozmowę 

 
Organizatorzy: Akademia Muzyczna w Katowicach - Katedra Pedagogiki Muzyki, Węgierski Instytut Kultury 
w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej PSEiAM oraz Stowarzyszenie im. 
Zoltána Kodálya w Polsce 
Patronat medialny: TVP, TVP Kultura, Polskie Radio, Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 
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Informacje organizacyjne 
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2017 r. w murach Akademii Muzycznej w 
Katowicach. Adres: ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice 
 
Zapisy na konferencję za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/XG8ukxcfsL9RTeZX2 
 
Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł płatna do dnia 20 listopada na konto PSEiAM:  
51 2030 0045 1110 0000 0403 9140 (BGŻ PARIBAS) z dopiskiem w tytule "KODALY 2017".  
Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są studenci wszystkich uczelni. 
 
Opłata konferencyjna przeznaczona jest na koszty organizacyjne: koordynację, promocję i 
podstawowe materiały konferencyjne. Nocleg i wyżywienie w trakcie konferencji uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie. Do dyspozycji uczestników będzie mieszczący się w budynku 
Akademii bar. 
 
Wydarzenie organizowane w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017 
 
Informacje: 
http://www.am.katowice.pl/index.php?a=wydarzenia  
http://pseiam.pl 
http://magyarevad.hu/pl/  
http://www.varso.balassiintezet.hu/pl/  
 
facebook: https://www.facebook.com/events/1924188051156603  
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PROGRAM 
Dzień 1, sobota 25 listopada 

10:00 Przywitanie i rozpoczęcie konferencji (sala kameralna III) 
wykład wprowadzający dr hab. Anna Waluga - Śpiewy dziecięce naturalną formą muzykowania 

10:30-12:15 I sesja warsztatowa 
● István Pál “Boczek” i jego Banda (Szalonna és Bandája) (sala kameralna III) 
● Witold Roy Zalewski - Program „Mały Kolberg” - żywa tradycja w pracy z dziećmi (sala 25) 

12:30-14.15 II sesja warsztatowa 
● dr Dominika Lenska - Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka (warsztaty z udziałem dzieci / 

komentarz) (sala kameralna III) 
● Adam Świtała - Lifemusic - wstęp do metody (sala 25) 

14.15-15:30 Przerwa obiadowa 

15:30-16:45 Sesja naukowa (sala koncertowa) 
“Kodály Today - praktyczna strona tradycji muzycznych dziś” 

18:30-20-00 Koncert “Kodály Today - od muzyki dziecka po filharmonię” (sala koncertowa) 
● Absolwenci Akademii przedszkolaka 
● Oliwia Zając i Zofia Świaczy – flet;  uczennice Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława 

Karłowicza w Katowicach 
● Chór Kameralny Akademii Muzycznej pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika, 
● przy fortepianie  Tomasz Bauć. 
● István Pál “Boczek” i jego Banda (Szalonna és Bandája) 

20:00-22:00 Węgierski Dom Tańca (akolada, patio) 
István Pál “Boczek” i jego Banda (Szalonna és Bandája) 

Dzień 2, niedziela 26 listopada 

9:30-10:15 Wykład (sala kameralna III)  
dr Soma Salamon - Tradycja i Ewolucja: wpływ Ruchu Domów Tańca na interpretację dialektu muzyki 
ludowej i styl gry muzyka chłopskiego  

10.30-11.45 Warsztaty  
● dr Soma Salamon  - tradycyjna gra na instrumentach (sala kameralna III) 
● dr Barbara Stencel - Właściwa droga kształcenia muzycznego - od poznania pieśni ludowej do 

pełnego zrozumienia dzieła muzycznego (sala 25) 

12.00-13.15 Wykład (sala kameralna III) 
prof. dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka -  O tradycjach muzycznych w XXI wieku - trzeźwo i z nostalgią 

13:30-14:30 Przerwa obiadowa 

14:30-15:30 Wykład/Prezentacja (sala koncertowa) 
Marcin Drabik - O sekretach warsztatu skrzypka, odkrytych podczas nauki u wiejskich muzykantów  

15:30-16:30 Otwarty panel dyskusyjny (sala koncertowa) 
Wnioski z sesji naukowych, wolne głosy, zaproszenia, pytania 

17:15 Podsumowanie, zakończenie 
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Wykładowcy, prowadzący warsztaty i goście 

Soma Salamon 
Soma Salamon obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Muzycznym im. Ferenca Liszta w Budapeszczie, 
tamże wykłada w Katedrze Muzyki Ludowej. Ponadto w języku angielskim prowadzi zajęcia z teorii muzyki 
ludowej w Instytucie Pedagogiki im. Zoltána Kodálya działającym przy Uniwersytecie Muzycznym im. F. 
Liszta. Uczy również w 
budapeszteńskiej Średniej Szkole Muzycznej im. Béli Bartóka. W finale XXXIII. Ogólnokrajowej Naukowej 
Konferencji Kół Studenckich (2017 r.) zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Sztuki artystyczne – Instrumenty 
solowe”. Głównym 
obszarem jego badań naukowych jest siedmiogrodzka i mołdawska muzyka ludowa na fujarkę. 
Obok pracy naukowej Soma Salamon jest aktywnym członkiem licznych formacji muzycznych, z którymi 
regularnie koncertuje tak na Węgrzech, jak i poza granicą, w krajach Europy i za Oceanem. 
Wśród wielu nagród i wyróżnień posiada państwowe odznaczenie „Mistrza Młodych Artystów Ludowych 
(2015 r.) 
 
Wywiad: http://www.polskieradio.pl/8/3046/Artykul/1471854,Polskie-korzenie-klasykow-wegierskiego-folku  
 

István Pál “Boczek” i jego Banda (Szalonna és Bandája) 
 
Zespół István Pál „Boczek” i jego Bandę tworzą członkowie Węgierskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca.               
Podczas koncertów w ich wykonaniu publiczność ma okazję usłyszeć najpiękniejsze melodie z Basenu Karpat.              
Autentyczna muzyka ludowa współbrzmi z oryginalnymi adaptacjami wokalno-instrumentalnymi. Muzycy dużą rolę           
przywiązują do pielęgnowania tradycji, dlatego regularnie dla wszystkich zainteresowanych prowadzą wykłady           
poświęcone źródłom muzyki ludowej. Zespół koncertuje na najważniejszych festiwalach muzycznych na Węgrzech,            
odbywa liczne tournée poza granicami kraju. Lecz ponad wszystko najważniejsza jest ta forma życzliwości, z jaką                
przyjmowany jest Zespół tak w najmniejszych wioskach, jak i największych scenach świata. 
http://szalonnaband.hu/  
 
Skład zespołu: 
 
István Pál, skrzypce 
Eszter Pál, śpiew 
Róbert Doór, kontrabas 
Tamás Gombai, skrzypce 
Sándor Ferenc Ürőmős, cymbały 
Attila Gera, instrumenty dęte 
Gyula Karacs, skrzypce 

Prof. Anna Waluga 
Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna, kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki w 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest absolwentką dwóch wydziałów 
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów doktoranckich i podyplomowych w Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczka międzynarodowych seminariów i sympozjów Kodályowskich. 
Pracę doktorską obroniła w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie, habilitację (w dyscyplinie teoria 
i pedagogika muzyki) uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Ostrawie. Zafascynowana 
koncepcją wychowania muzycznego węgierskiego kompozytora, etnomuzykologa i pedagoga Zoltána 
Kodálya, podjęła badania nad rolą muzyki ludowej i śpiewu w edukacji muzycznej dziecka. Tym 
zagadnieniom poświęciła dwie publikacje książkowe: Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej 
(Katowice 

http://www.polskieradio.pl/8/3046/Artykul/1471854,Polskie-korzenie-klasykow-wegierskiego-folku
http://szalonnaband.hu/
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2005), Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej. Koncepcja, badania, programy (Katowice 2012). W swoim 
dorobku naukowym ma wiele artykułów zamieszczonych m.in. w zbiorowych wydaniach uniwersytetów i 
akademii muzycznych. Ponadto publikowała w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych. Jest 
przewodniczącą Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce. 

prof. Katarzyna Dadak-Kozicka 
Jest etnomuzykologiem i antropologiem kultury. 
 W 1970 r. ukończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 r. obroniła 
doktorat na podstawie pracy Słowiańskie pieśni żniwne. Próba typologii muzycznej. Habilitowała się w 1997 
r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (rozprawa Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki). 
W latach 1978 – 2003 prowadziła wykłady z zakresu folkloru, historii muzyki i technologii pracy naukowej w 
Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1986 do 2002 r. pracowała także w Instytucie Sztuki PAN. W 
kolejnych latach (2002 – 2003) była kierownikiem Studium Zoltána Kodálya w Akademii Muzycznej w 
Warszawie, a następnie (1997 – 2001 i 2003 – 2011) – jako przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku 
Kompozytorów Polskich – organizowała coroczne Ogólnopolskie Konferencje Muzykologiczne ZKP. Od 2001 
r. przez dwa lata była Sekretarzem Generalnym, a obecnie jest wiceprezesem Zarządu Głównego ZKP. Od 
2003 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 
Została odznaczona przez Rząd Węgierski Medalem Zoltána Kodálya za prace nad polską adaptacją 
koncepcji Kodálya (1982) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002). 
 
Wywiad: https://www.youtube.com/watch?v=oijaLVCZMt0  

dr Dominika Lenska 
Ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (1999), roczne studia w Instytucie Pedagogicznym Zoltána Kodálya 
w Kecskemet na Węgrzech (1997), studia podyplomowe psychologii muzyki (2002).  Koncepcja Zoltána 
Kodálya stała się  podstawą jej pracy pedagogicznej jak i naukowej, której rezultatem była praca doktorska o 
tematyce Kodályowskiej  obroniona w dyscyplinie teoria muzyki (2010).  Wielokrotnie brała udział w 
Polsko-Węgierskich Seminariach Kodályowskich oraz Międzynarodowych Seminariach Kodályowskich w 
Kecskemet. Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobyła pracując w szkole podstawowej, w której 
prowadziła tzw. „klasy śpiewające” z programem opartym o założenia Kodályowskiej pedagogiki. Na forum 
Międzynarodowych Sympozjów Kodályowskich prezentowała swoje osiągnięcia badawcze. W latach 
2013-2017 pełniła funkcję dyrektora w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kodályowskim (IKS). Od 2009 r. 
do nadal jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce. 
W Akademii Muzycznej pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Muzyki. Jest autorką 
licznych artykułów oraz publikacji na temat: Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka (Katowice 2014), 
która powstała z doświadczeń z pracy z małymi dziećmi w ramach prowadzonej  przez autorkę „Akademii 
przedszkolaka”.  

dr Barbara Stencel 
Barbara Stencel jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z 
wyróżnieniem w roku 1977). Po ukończeniu studiów odbyła studia podyplomowe w latach 1985-1987 w 
AMFC w Warszawie. Zatrudniona w swej macierzystej Uczelni wykłada kształcenie słuchu, co równocześnie 
stanowi jej główny przedmiot zainteresowań. Wokół tej dyscypliny koncentrują się także prowadzone przez 
nią prace magisterskie (25 prac obronionych w latach 1990-2003), z których jedna została nagrodzona na 
Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich (Gdańsk 2002), jak również liczne artykuły ukazujące się na 
łamach Zeszytów Naukowych, Ruchu Muzycznego, Kwartalnika Polskiej Sekcji ISME i in. 
Jest od wielu lat wykładowcą solfeżu na kursach doskonalenia zawodowego o zasięgu ogólnopolskim 
(Zakopane 1992, Łowicz 1994, Gdańsk 1996, Zamość 1998, Białystok 2000, Cieszyn 2002) i regionalnym. 
Bierze udział w pracach jury konkursów solfeżowych i in. 

https://www.youtube.com/watch?v=oijaLVCZMt0
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W swej dysertacji doktorskiej zatytułowanej „Zastosowanie systemu Zoltána Kodálya w nauczaniu 
kształcenia słuchu studentów wydziału wokalnego”, napisanej pod kierunkiem prof. Danuty Dobrowolskiej 
Maruchy przedstawiła program autorski do nauczania tego przedmiotu. Zainteresowanie systemem Zoltána 
Kodálya skłoniło ją do wzięcia udziału w Międzynarodowym Seminarium Kodályowskim (1991), a także w 
Międzynarodowym Sympozjum Kodályowskim (1999). Równolegle z tym interesuje się najnowszymi 
tendencjami w nauczaniu kształcenia słuchu biorąc udział w Seminariach Autorskich Edwina E. Gordona. 

Adam   Świtała  
gitarzysta, kompozytor, aranżer, kulturoznawca, autor publikacji z dziedziny muzyki i nowych mediów. W 
roku 2014 gościnnie wykładowca University of Chichester Music Department w Wielkiej Brytanii. Współautor 
instalacji i performansu “Ściana, która łączy” prezentowanego przez Narodową Galerię Sztuki “Zachęta” 
podczas Międzynarodowego Karnawału Dzieci Biennale w Wenecji 2016. Od wielu lat zajmuje się 
intensywnie działalnością pedagogiczną pracując z dziećmi i dorosłymi jako animator, nauczyciel i 
wykładowca, uczestnicząc w projektach o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i antydyskryminacyjnym. 
Posiada licencję Trained Facilitator Level Iprzyznawaną przez brytyjskie stowarzyszenie Lifemusic CIC. 
 
Warsztaty Lifemusic,  
prowadzone w oparciu o autorską metodę opracowaną przez Roda Patona, muzyka, pedagoga, profesora 
uniwersytetów w Chichester i Winchester w Wielkiej Brytanii, przeznaczone są nie tylko dla profesjonalnych 
muzyków, ale – przede wszystkim – dla osób pragnących odkryć w sobie pasję wspólnego muzykowania. Są 
także wspaniałą aktywnością integrującą, wspomagającą tradycyjne procesy edukacyjne, pomagającą 
przełamać bariery w komunikacji. 
http://lifemusic.edu.pl  

Witold Roy Zalewski  
Realizator nagrań, wydawca, muzyk, animator kultury, dokumentalista producent muzyczny płyt z muzyką 
tradycyjną. Jest również śpiewakiem i muzykiem tradycyjnym czerpiącym repertuar od mistrzów z Roztocza, 
Wielkopolski i Polesia a także z zapisów etnografów m.in. Oskara Kolberga.  
Jest kuratorem projektu Mały Kolberg i tworzy jego dokumentację.  
 
Warsztat: Mały Kolberg - żywa tradycja w pracy z dziećmi 
Mały Kolberg to ogólnopolski projekt, który powstał w 2014 r z potrzeby umożliwienia małym dzieciom 
kontaktu z żywą tradycją w muzyce, śpiewie i tańcu oraz uwrażliwianie na przekazy babć i dziadków. 
Prowadzimy szkolenia dla osób pracujących z małymi dziećmi. Uczymy starych zabaw i piosenek oraz 
podpowiadamy jak samemu odkrywać lokalne tradycje. Zbieramy zabawy tradycyjne, tańce i piosenki dla 
dzieci. Warsztat przybliża metody jakimi prowadzony jest projekt i pokazuje sposoby na odkrywanie 
własnych tradycji i wykorzystanie ich w pracy z dziećmi. 
http://malykolberg.pl  

Marcin Drabik 
skrzypek, absolwent szkół muzycznych I i II st. w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach na 
Kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa. Od 2009 roku uczeń Bartosza Niedźwieckiego w zakresie skrzypiec 
ludowych polskich.  
http://www.akademiakolberga.pl/project/o-sekretach-warsztatu-skrzypka-odkrytych-podczas-nauki-u-wiejskic
h-muzykow-marcin-drabik/  
https://www.youtube.com/watch?v=xT0Qpd693kA O muzyce kurpiowskiej - Marcin Drabik 
 

Chór Akademii Muzycznej w Katowicach 
Koncert Program z repertuarem Zoltána Kodály’a 

http://lifemusic.edu.pl/
http://malykolberg.pl/
http://www.akademiakolberga.pl/project/o-sekretach-warsztatu-skrzypka-odkrytych-podczas-nauki-u-wiejskich-muzykow-marcin-drabik/
http://www.akademiakolberga.pl/project/o-sekretach-warsztatu-skrzypka-odkrytych-podczas-nauki-u-wiejskich-muzykow-marcin-drabik/
https://www.youtube.com/watch?v=xT0Qpd693kA
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Krzysztof Dudzik dyrygent 
ukończył studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w specjalnościach: 
Edukacja muzyczna oraz Dyrygentura chóralna w klasie prof. Jana Wojtachy (dyplom z wyróżnieniem). 
Od 2006 roku jest dyrygentem Chóru Kameralnego „Beatitudo” działającego przy parafii p.w. św. Franciszka 
z Asyżu w Chorzowie – Klimzowcu. Poza oprawą liturgii ważniejszych świąt kościelnych i parafialnych, 
zespół uczestniczy także w przeglądach i konkursach chóralnych. 
Był współzałożycielem i dyrygentem Chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło – Życie. 
Obecnie będąc nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej zajmuje się 
prowadzeniem zajęć z kształcenia słuchu oraz Chóru. Zajęcia te prowadzi metodą relatywną, 
rozpowszechniając ją w środowisku profesjonalnego kształcenia muzycznego podczas warsztatów dla 
nauczycieli szkół muzycznych czy studentów akademii muzycznych. 
Był członkiem Zespołu Wokalnego „Contento Core” pod dyrekcją Marii Piotrowskiej - Bogaleckiej, a przez 
cały okres studiów, do roku 2014 śpiewał w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach pod 
dyrekcją prof. Czesława Freunda.  Od 2014 objął stanowisko  dyrygenta tego Chóru. 
Jest fascynatem Pedagogiki Kodalyowskiej. To szczególne zainteresowanie rozwijał poprzez udział m.in w 
Międzynarodowym seminarium Kodalyowskim w Instytucie Pedagogiki Muzycznej w Kecskemet na 
Węgrzech w 2015 roku oraz w kursie mistrzowskim dyrygentury chóralnym prowadzonym w tym samym 
ośrodku w roku 2016. 
Współpracuje z dr Arpadem Tothem - dyrygentem Chóru Cikserda w Budapeszcie, z którym prowadził obóz 
chóralny w 2017 roku ucząc dyrygowania i metodyki rozśpiewania. 
Osią jego działalności dydaktycznej i artystycznej jest śpiew jako forma ubogacania wewnętrznego każdego 
człowieka, niezależnie od wieku, zainteresowań czy muzycznego doświadczenia. Interesuje się 
psychologicznym i społecznym wpływem jaki wywiera na człowieka śpiew i wspólne muzykowanie w chórze. 
Swoją pasję do muzyki chóralnej dzieli z młodzieżą i dorosłymi będącymi śpiewakami jego zespołów. 

 

 
 
 
 
 


