
Sprawozdanie z merytorycznej działalności  

Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores” w roku 2012. 

 

W poniższym sprawozdaniu przedstawiamy przede wszystkim przedsięwzięcia 

artystyczne, wśród których dominującą rolę zajmuje działalność zespołu 

Cappella Viridimontana oraz organizacja cyklu koncertów Wieczory u 

luteranów. 

Rok 2012 był rokiem trudnym, w którym zaznaczyła się słabnąca  kondycja 

finansowa naszych partnerów. Z tej pozycji można docenić przeprowadzenie 

kosztownego remontu pozytywu w roku ubiegłym ( 2011), kiedy panowały 

lepsze warunki. Zmiana sytuacji spowodowała zmniejszenie liczby koncertów 

zespołu Cappella Viridimonatana. Wynika to także z faktu, że rosnący  poziom 

artystyczny podnosi koszty organizacji koncertów co zbiegło się z sytuacją 

ograniczeń finansowych. W roku ubiegłym do zespołu dołączył nowy 

kontratenor absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, Marcin 

Liweń.  

Na początku roku zrealizowaliśmy w Łagowie 3 dniowe warsztaty artystyczne, 

które umożliwiły przygotowanie nowego repertuaru m.in. motetu Bacha Ich 

lasse dich nicht oraz dwóch motetów Mielczewskiego Confitemini Domino i 

Beata Dei genitrix 

Aktywność artystyczna była możliwa dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków, 

umożliwiającemu ich realizację a także funkcjonować Towarzystwu. 

Należy podkreślić, że w bardzo wielu przypadkach koncerty zostały ocenione 

bardzo wysoko.  

Podobnie jak w latach ubiegłych działalność zespołów wspomagali 

sponsorzy wśród których należy podkreślić zaangażowanie firm Poszukiwania 

Naftowe „ Diament” ,Bank BGŻ i Radio Zachód - stałych sponsorów zespołu 

Cappella Viridimontanai. Naszą działalność wspierali także : PPNiG, RPR, 

Gazstal S.A., PKS, Hotel Śródmiejski, Hotel Ruben, Zajazd Pocztowy, . 

  

1. Zielona Góra- 14.05.2011 kościół ewangelicki – Koncert Majowy – wyk. 

Cappella   Virdimontana, , dyr. Jerzy Markiewicz , H. Markiewicz- 

pozytyw, H. Kasperczak- teorba, T. Lisiecki- wiolonczela 

2.  Rokitno- 14.08.2011 – Sanktuarium MBCS- wyk. Cappella   

Virdimontana, Ensemble Auris ( Aachen), dyr. Jerzy Markiewicz ,  

3. Zielona Góra – 08.09.2012- Koncert Winobraniowy- konkatedra p.w. Św. 

Jadwigi wyk. Cappella Viridimontana 

4. Słońsk 09.09.2012- kościół wyk. Marzena Michałowska, Cappella 

Viridimontana ( Kulturowy Most przez Odrę) 

5. Zielona Góra-18.11.2012- Kościół  ewangelicki- Jesienny Koncert 

Bachowski wyk.: Cappella Viridimontana dyr. Jerzy Markiewicz ,  

 



Z Koncertu Winobraniowego zostało zrealizowane nagranie, które w formie 

retransmisji zostało zaprezentowane na antenie Radia Zachód w audycji 

Wieczór melomana 

 

Inną formą działalności było zorganizowanie podobnie jak w latach ubiegłych w 

ramach imprezy Lato Muz Wszelakich cyklu czterech koncertów pod nazwą 

„Wieczory u Luteranów”, którego współorganizatorem jest parafia ewangelicko-

augsburska ramach których wystąpili:  

Wieczory u luteranów 2011 Kościół ewangelicki  

Kier. art. Jerzy Markiewicz 

Program: 

05.08.2012 godz. 19 : 00- kościół ewangelicki  

Koncert inauguracyjny – Koncert kameralny: wyk: T. Lisiecki- wiolonczela, 

Cappella Viridimontana 

12.08.2012 godz. 19 : 00- kościół ewangelicki - 

Koncert kameralny- wyk. Julian Gembalski- organy, Elżbieta Grodzka- 

Łopuszyńska- sopran 

19.08.2012 godz. 19 : 00- kościół ewangelicki  

Koncert kameralny : Iwona Lubowicz - sopran, Rafał Chalabala- bas, Cappella 

Viridimontana  

26.08.2012 godz. 19 : 00- kościół ewangelicki  

Koncert kameralny- wyk.- Sławomir Kamiński – organy Roman Greń- trąbka  

 

Kolejny raz uzyskaliśmy potwierdzenie rosnącej rangi  i popularności 

organizowanych przez nas koncertów. Stale rosnące z roku na rok powodzenie 

tych koncertów, coraz lepsza frekwencja i uzyskanie bardzo wysokich ocen ze 

strony słuchaczy dobrze rokuje na przyszłość. W roku 2012 udało się 

zbilansować koszty. Można bez przesady stwierdzić, że ten cykl koncertów ze 

względu na wysoki poziom stał się naszą sztandarową imprezą. 

Cała nasza działalność była  promowana i dokumentowana na stronie  

internetowej. 

W roku 2012 podtrzymaliśmy  również realizację koncertu w sanktuarium w 

Rokitnie, i choć naszym zamierzeniem jest stworzenie małego festiwalu nie 

udało się tego osiągnąć.  

Trwa współpraca ze stowarzyszeniem „ Nasze Zatonie” i ks. proboszczem 

Marcinem Fliegerem, której efektem był zrealizowany we wrześniu koncert 

kameralny w kościele w Zatoniu. Dzięki bardzo wysokim ocenom jakie uzyskał 

koncert, we współpracy z tym stowarzyszeniem zrealizujemy w Zatoniu koncert 

15.09 2013 . 

 

       Prezes 

 

      Jerzy Markiewicz 


