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JAROSŁAW KORDACZUK 
Urodził się 18 sierpnia 1967 w Bi-
skupcu. Studia kompozytorskie odbył  
w Akademii Muzycznej im. I.J. Pa-
derewskiego w Poznaniu w klasie 
Andrzeja Koszewskiego, uzyskując  
w 1993 roku tytuł magistra sztu-
ki. Ponadto od 1986 do 1995 był wolnym słuchaczem wielu wydziałów (m.in. teologii  
w Papieskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie oraz językoznawstwa i matematyki na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza) oraz uczęszczał na warsztaty muzyczne (m.in. warsz-
taty kompozytorskie w Kazimierzu Dolnym organizowane we współpracy z IRCAM oraz  
w warsztaty muzyki elektronicznej w Krakowie). Jest członkiem Polskiego Stowarzysze-
nia Muzyki Elektroakustycznej PSeME. Okresowo prowadzi wykłady na Wydziale Sztu-
ki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 1993 roku był współtwórcą  
i redaktorem kwartalnika naukowo-muzycznego Monochord (zajmującym się publikacją 
artykułów naukowych pisanych przez polskich i zagranicznych kompozytorów oraz mu-
zykologów). Publikował również we włoskim odpowiedniku pisma – Il Monocordo. Jego 
zainteresowania twórcze rozciągają się od piosenki poetyckiej i muzyki dla dzieci po 
utwory eksperymentalne. Od zamówienia w 2003 roku utworu Lokomotywa (do wiersza 
Juliana Tuwima) zaczęła się jego stała współpraca z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 
Zaowocowała ona pokaźną liczbą kompozycji wprowadzających dzieci w świat muzyki 
współczesnej. Za utwór Titelitury do baśni braci Grimm kompozytor otrzymał I nagrodę 
na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. R. Murraya Schafera. Jest również 
autorem unikatowego w skali światowej Koncertu fortepianowego dla dzieci. W domenie 
piosenki (pieśni) poetyckiej niewątpliwie ważnym wydarzeniem było wydanie albumu 
Chwile poruszone, w którym kompozytor po raz pierwszy przesuwa estetykę określaną 
mianem „poezji śpiewanej” w obszary muzyki eksperymentalnej. Myśl ta kontynuowana 
jest i rozszerzana w kolejnych projektach – Safona i Dzieci aniołów, by w cyklach Talizma-
ny i Czekając na koniec świata znaleźć swoje dotychczasowe apogeum. Sam kompozytor 
często bywa również autorem tekstów swoich utworów. W swojej twórczości chętnie 
łączy akustyczny i elektroakustyczny aparat wykonawczy – w szczególności kreowanie 
dźwięku „na żywo” zdaje się pozostawać najbliżej centrum jego upodobań kompozytor-
skich. Sam uczestniczy często w wykonywaniu swoich utworów jako dyrygent lub wyko-
nawca, np. partii monoctone – oryginalnego instrumentu elektroakustycznego, którego 
jest konstruktorem. Bardzo ważnym utworem jest w tym kontekście Strumenti della Pas-
sione na zespół instrumentów dawnych, solistów, perkusję i elektronikę (2014) – rodzaj 
współczesnej pasji, napisanej na zamówienie orkiestry barokowej Arte dei Suonatori. 
Pewną część jego twórczości zajmuje również muzyka filmowa, teatralna i musicalowa. 
Istnieje też grupa utworów pozostająca w związku z muzyką konkretną, którą kompozy-
tor sam określa mianem utworów onomatopeicznych lub teatrem dźwięku. 

IZABELA KOŚCIESZA 
Urodziła się 24 grudnia 1973 roku  
w Ostródzie. W latach 1991‐1995 
była studentką nauczania począt-
kowego w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Olsztynie. W 2003 roku 
ukończyła wydział pedagogiki re-
socjalizacyjnej w Olsztyńskiej Szko-
le Wyższej. Uczestniczka licznych 
warsztatów tanecznych, choreogra-
ficznych i animacyjnych: Warsztaty 
Orientalne – Donya Rachida (cy-
klicznie w latach 2007‐2012), Warsz-
taty Orientalne – Amira (Egipt 2009), 
Warsztaty Orientalne – Kadejah  
i Mustafa (Bydgoszcz 2010), Warszta-
ty Jamilah (Bydgoszcz 2011), Warsz-
taty Tribal Fusion – Agata Zakrzew-
ska (Warszawa 2015, Olsztyn 2016), 
Kurs Sensoplastyka (Olsztyn 2016)  
i inne. Jest wszechstronną tancerką 
i choreografem. W jej projektach 
znaleźć można elementy różnych 
stylów: od disco przez motywy 
tańców orientalnych do współcze-
snych środków pantomimicznych. 
Choć nie unika projektów adreso-
wanych do dojrzałej publiczności, 
jej specjalnością jest praca z dziećmi  
i młodzieżą. W tym zakresie posiada 
ogromne, udokumentowane liczny-
mi projektami doświadczenie cho-
reograficzne i animacyjne. W ciągu 
ostatnich lat zrealizowała liczne pro-
jekty dla dzieci i młodzieży, w tym 
zajęcia taneczne oraz taneczno-ani-
macyjne według własnych progra-
mów autorskich, pokazy taneczne,  
a także zajęcia literacko‐ruchowo‐
plastyczne.  



Wakacyjne warsztaty twórcze                           to coś więcej niż kolejny pro-
jekt edukacyjny. To pełen inspiracji eksperyment, którego uczestnicy stają 
się jednocześnie jego twórcami i wykonawcami, a przy okazji mają szansę 
dowiedzieć się czegoś o sobie. 

Pod okiem artystów-przewodników każdy uczestnik warsztatów aktyw-
nie poznaje swój twórczy potencjał, odkrywa swoje artystyczne ja, rozbu-
dza w sobie pasję tworzenia, uczy się wyrażania własnych emocji.  

Warsztaty                                 to także doskonała okazja, by w sposób niebanal-
ny, autorski i łamiący wszelkie rutyny zgłębiać tajemnice muzyki i zbliżać 
się do niej poprzez różne formy ekspresji – słowo, śpiew i taniec.  

Zwieńczeniem wspólnych działań i twórczej konfrontacji młodych ama-
torów z doświadczonymi artystami jest finałowy performance z udziałem 
wszystkich uczestników warsztatów.

TOMASZ DROZDEK 
Występuje w poszerzonym składzie teatru Mumio. Oprócz tego jest perkusistą zespołu 
Makabunda (nowy projekt Brody, lidera zespołu Habakuk, grający szlagiery przedwo-
jenne) oraz członkiem jeszcze kilku innych zespołów. To uniwersalny instrumentalista 
poruszający się swobodnie w estetyce nie tylko etno i folk, ale też w muzyce rockowej  
i jego pochodnych; całkiem sprawnie radzi sobie też ze skomplikowanymi formami mu-
zycznymi granymi na perkusji w zespole mathmetalowym. Jego solowe przedsięwzię-
cie T.ETNO zrodziło się z pasji do wynajdywania najdziwniejszych brzmień. Od kilku lat 
poszukuje ich, kolekcjonując instrumenty. Kolekcjonuje również instrumenty niezwykłe  
i eksperymentalne. Muzyk sam tworzy rozbudowane, eksperymentalne formy muzycz-
ne, łącząc współczesne dźwięki z brzmieniami instrumentów pochodzących czasem na-
wet sprzed kilku tysięcy lat lub zrobionych ze śmieci, a cała muzyka powstaje na żywo 
przy widzach, bez wykorzystania wcześniej przygotowanych fraz czy loopów. 
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