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Zielona Góra, 12.01.2015 r. 
 
 

Sprawozdanie z merytorycznej działalności 
Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores” w roku 2014 

 
 

Upływający rok minął pod znakiem jubileuszy: 20-lecia zespołu Cappella 
Viridimontana i 40-lecia pracy artystycznej Jerzego Markiewicza. W stosunku 
do planów wspomniane jubileusze były obchodzone skromnie, przy okazji koncertów: 
Majowego i Winobraniowego. 

Tak jak w poprzednich latach działalność Towarzystwa skupiała się 
na przedsięwzięciach artystycznych związanych z koncertami, wśród których 
dominującą rolę zajmuje działalność zespołu Cappella Viridimontana oraz organizacja 
cyklu koncertów „Wieczory u luteranów”. 

Rok 2014 był kolejnym trudnym rokiem, w którym mieliśmy wiele kłopotów 
ze zbilansowaniem wydatków, a wiązało się to przede wszystkim z coraz mniejszymi 
możliwościami pozyskiwania środków finansowych od sponsorów. Mimo tych 
kłopotów nie doszło do zmniejszenia liczby koncertów zespołu Cappella 
Viridimonatana w stosunku do roku ubiegłego.  

Problemy ze zbilansowaniem kosztów wynikają także z faktu, że rosnący 
poziom artystyczny zespołu podnosi koszty organizacji koncertów, co często zbiegało 
się z sytuacją ograniczeń finansowych ze strony ich organizatorów. 

W roku ubiegłym do zespołu dołączyły dwie nowe osoby: sopran Joanna 
Radziszewska  i bas Michał Dembiński, o których można w wielkim skrócie 
powiedzieć, że są wysokiej klasy śpiewakami, co w istotny sposób wpłynie na ogólny 
poziom zespołu. 

Na początku roku, w dniach 25-27 stycznia, zrealizowaliśmy w Łagowie 
warsztaty artystyczne, które umożliwiły przygotowanie nowego repertuaru, 
m.in. nowe dzieła G. G. Gorczyckiego i M. Mielczewskiego. 

Aktywność artystyczna była możliwa dzięki sprawnemu, mimo wielu trudności, 
pozyskiwaniu środków finansowych dla jej realizacji.  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  Elektrociepłownia Zielona Góra 
S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR, Alior Bank,  Radio Zachód - stałych 
sponsorów zespołu Cappella Viridimontana. Naszą działalność wspierali także :  Lasy 
Państwowe, Gazstal S.A., PKS,  Hotel Ruben, Zajazd Pocztowy oraz firmy „Grono” 
i „ Caro”. 

Dzięki Piekarni „Grono” obniżyliśmy koszty reklamy, umieszczając 
nieodpłatnie nasze afisze w ich sieci sklepów, za co dzisiaj serdecznie dziękujemy, 
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nie zapominając o rokrocznym goszczeniu naszych Walnych Zebrań. 
Wykaz przedsięwzięć artystycznych w roku 2014: 

1. Zielona Góra - 18.05.2014 - Uniwersytet Zielonogórski, Aula ul. Licealna 9, 
Koncert Majowy – wyk. Cappella   Virdimontana, dyr. Jerzy Markiewicz,  

2. Krosno Odrz. - 14.08.2013 – Kościół p.w. Św. Jadwigi Śląskiej – wyk. Cappella 
Virdimontana, dyr. Jerzy Markiewicz,  

3. Lubsko - 29.08.2014 - XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 
i Organowej, Kościół p.w. NNMP – Cappella Viridimontana, dyr. Jerzy 
Markiewicz, 

4. Zielona Góra - 06.09.2014 - Konkatedra, Koncert Winobraniowy – wyk. Cappella 
Viridimontana, dyr. Jerzy Markiewicz, 

5. Zatonie - 07.09. 2014 - Kościół – wyk. Maciej Gocman – tenor, Cappella 
Viridimontana, 

6. Zielona Góra -18.10.2014 - Uniwersytet Zielonogórski, Aula ul. Licealna 9, 
Koncert Jesienny – wyk. Cappella Viridimontana, dyr. Jerzy Markiewicz,  

7. Chorzów - 20.11. 2014 - Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego  – 
wyk. Cappella Viridimontana, dyr. Jerzy Markiewicz. 

Podczas Koncertu Winobraniowego po raz kolejny odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagrody Amicus Musicae naszego Towarzystwa, którą został uhonorowany 
p. Józef Lenart. 

Z kilku koncertów zrealizowaliśmy nagrania, które w formie retransmisji 
zostały zaprezentowane na antenie Radia Zachód w audycji „Koncert melomana”. 

Inną formą działalności było zorganizowanie, podobnie jak w latach ubiegłych 
w ramach imprezy Lato Muz Wszelakich, cyklu pięciu koncertów pod nazwą 
„Wieczory u luteranów”, którego współorganizatorem jest parafia ewangelicko-
augsburska w Zielonej Górze. W ramach cyklu wystąpili: 

 „Wieczory u luteranów”, 2014 
Kier. art. Jerzy Markiewicz. 
Program: 

Kościół ewangelicki, godz. 19.00 
03.08 - Cappella Viridimontana , Marta Boberska - sopran 
10.08 -  Meccore String Quartet  
17.08 -  Agnieszka Tarnawska - organy,  Krakowskie Trio Stroikowe,   
25.08 -  Sefardix i Jorgos Skolias  
31.08 -  Kwartet Aulos  

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 2014, dzięki bardzo dobrej frekwencji, 
udało się zbilansować całą imprezę. Można bez przesady stwierdzić, że ten cykl 
koncertów ze względu na wysoki poziom stał się naszą sztandarową imprezą. Z  kilku 
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koncertów zrealizowaliśmy nagrania, które w formie retransmisji zostały 
zaprezentowane na antenie Radia Zachód w audycji „Koncert melomana”. Łącznie 
zostało zaprezentowane ok. 35 minut nagrań z „Wieczorów u luteranów”. 

W roku 2014 przeprowadziliśmy także rozmowy i prace przygotowawcze 
do nowych projektów. Pierwszy z nich to Koncerty Uniwersyteckie - cykl czterech 
koncertów kameralnych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, 
drugi to przygotowanie do wykonania materiałów nutowych z dawnej Biblioteki 
Augustiańskiej w Żaganiu.  

Cała nasza działalność była  promowana i dokumentowana na stronie 
internetowej. 

W roku 2014 nie zrealizowaliśmy koncertu w sanktuarium w Rokitnie, i choć 
naszym zamierzeniem było stworzenie małego festiwalu, nie udało się tego osiągnąć  
i zostaliśmy zmuszeni do wycofania się ze współpracy z tamtejszą parafią.  

Trwa współpraca ze stowarzyszeniem „ Nasze Zatonie” i ks. proboszczem 
tamtejszej parafii, której efektem był zrealizowany we wrześniu czwarty już koncert 
kameralny w kościele w Zatoniu. Dzięki bardzo wysokim ocenom jakie uzyskał 
koncert, we współpracy z tym stowarzyszeniem zrealizujemy w Zatoniu koncert 
06.09 2015 r. 

 W listopadzie 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie, które zostało 
zwołane w związku z niezbędnymi zmianami w Komisji Rewizyjnej. W trakcie tych 
obrad gremium zostały wprowadzone zmiany do statutu Towarzystwa, które znajdują 
się jeszcze w toku zatwierdzania. 

Ogólnie mijający rok należy, mimo wszystkich perturbacji, uznać za bardzo 
udany szczególnie pod względem artystycznym i organizacyjnym. Bardzo poważnym, 
wciąż nierozwiązanym problemem, jest brak strategicznego sponsora zespołu Cappella 
Viridimontana. Jego rozwiązanie jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed 
nami. 
 
 

       Prezes 
 
      Jerzy Markiewicz 

 


