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Wystąpienie wygłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody 

w Ratuszu Głównego Miasta, 28 stycznia 2016 r. 

 

Nie sądziłam, bym mogła dostąpić zaszczytu bycia laureatką Nagrody Naukowej 

Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Bardzo dziękuję Dostojnej Kapitule, że tak wysoko 

oceniła to, co do tej pory zrobiłam. Dziękuję za uhonorowanie mnie tym prestiżowym 

wyróżnieniem. 

Jestem historykiem muzyki, muzykologiem. To o mnie w średniowieczu powiedziano 

by „musicus”. Muzykę wykładano wtedy na uniwersytetach. Wchodziła w skład septem artes 

liberalis, w skład grupy quadrivium obok geometrii, arytmetyki i astronomii. Traktowano ją 

jako naukę, co dobitnie podkreślała obowiązująca przez wiele stuleci definicja św. 

Augustyna: „Musica est scientia bene modulandi”. Wysokiej Kapitule dziękuję za 

przypomnienie tego faktu – dziękuję za docenienie muzykologii jako nauki o muzyce. 

Nie byłoby mnie wśród laureatów tego wyróżnienia, gdybym nie otrzymała solidnych 

podstaw wiedzy. Chciałam podziękować moim mistrzom uniwersyteckim, w szczególności 

prof. dr hab. Mirosławowi Perzowi. Byłam jego seminarzystką i magistrantką. On także 

promował moją pracę doktorską.  

Nie byłoby mnie wśród laureatów nagrody im. Jana Heweliusza, gdyby nie opieka 

profesorów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Chciałabym wspomnieć: nieżyjącego prof. dr 

Pawła Podejkę, który przyjmował mnie do pracy i który przez lata życzliwie spoglądał na 

czasami zbyt śmiałe, ale skuteczne, poczynania młodej asystentki i nieżyjącego już także 

prof. dr Joachima Gudela, który młodą asystentkę wysłał po raz pierwszy na 

międzynarodową konferencję. Kontakty wtedy zawiązane, procentują do dziś.  

Nie byłoby mnie wśród laureatów nagrody im. Jana Heweliusza, gdyby nie moi 

Koledzy z Zakładu Historii Muzyki gdańskiej Akademii Muzycznej, z którymi udało się nam 

stworzyć ważny ośrodek badań muzykologicznych, dostrzegany i ceniony w Polsce oraz za 

granicą. Hasło „Musica Baltica” w obszarze muzykologii wiązane jest właśnie z gdańską 

Akademią Muzyczną. Dziękuję w szczególności dr hab. Danucie Szlagowskiej, prof. AM w 

Gdańsku i dr Jolancie Woźniak, prof. AM w Gdańsku. 

Chcę podziękować władzom gdańskiej Akademii Muzycznej – JM Rektorowi prof. zw. 

dr hab. Maciejowi Sobczakowi i Prorektorowi prof. zw. dr hab. Ryszardowi Minkiewiczowi, 
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bo nie byłoby mnie tu dziś, gdyby nie zgłosili mojej kandydatury do tej nagrody, gdyby nie 

byli przekonany, że mogę tę nagrodą otrzymać. 

Dziękuję mojej rodzinie, mężowi Marianowi i dzieciom Joannie i Małgorzacie, bo nie 

byłoby mnie tu dziś, gdyby nie ich wyrozumiałość i wparcie, które zawsze czułam. 

Znalazłam się w grupie wyróżnionych, współcześnie żyjących badaczy, ale jako 

historyk mam w pamięci środowisko profesorów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i to, 

co się działo w tej szlachetnej uczelni w zakresie praktyki muzycznej. Na uroczystościach, w 

jakimś sensie podobnych co do rangi do tej dzisiejszej, zawsze rozbrzmiewała muzyka. Dziś 

także tak jest. Towarzyszący nam Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, powstając 

wiele lat temu, chciał nawiązać do tradycji kapeli Rady Miejskiej. W związku z moją nagrodą, 

w kontekście tego za co ją m.in. otrzymałam, wypada wspomnieć niderlandzkiego 

kompozytora Franciscusa de Rivulo, pierwszego kapelmistrza tego zespołu, którego 

sprowadzono do Gdańska w 1560 roku. Franciscus de Rivulo przybył do miasta nad Motławą 

jednak nie po to, by kierować muzykami kościoła NMP i Dworu Artusa, czyli kapelą Rady 

Miejskiej, co ostatecznie stało się, lecz po to, by ustawiać dzwony automatycznego carillonu 

ratusza Głównego Miasta.  

Szanowni Państwo, nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza 

zobowiązuje. Nie powiedziałam jeszcze dość w swojej pracy. Na szczęście tych dźwięków w 

gdańskich rękopisach pozostało tak wiele do opisania i tych puzzli w nadal niepełnym obrazie 

kultury muzycznej dawnego Gdańska mamy tak wiele do zestawienia, że nie czas na 

odpoczynek – moje ukochane archiwa i biblioteki czekają. 
 

Dziękuję za uznanie tego, co zrobiłam do tej pory. 

 

 

 

 

 


