
 

 

Wacław Panek 
Niedyskrecje (nie tylko muzyczne) 
M 4177 
 
Zbiór rozmów z wybitnymi postaciami polskiej muzyki 
i nauki na temat współczesnej  sytuacji kultury polskiej. 
KsiąŜka wydana z okazji I Mazowieckiego Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej. 
 

 

Marta Szoka 
Arcana musicae 
M 4179 
 
Księga prac dedykowanych prof. Franciszkowi 
Wesołowskiemu z okazji 85-lecia urodzin. 



 

Adam Cichocki 
Sen znaleziony w lesie 
M 4181 
 
"Sen znaleziony w lesie" to tytuł jednej z blisko stu 
piosenek, pieśni i ballad zamieszczonych w niniejszym 
wydawnictwie. ZapoŜyczony od Jacka Cygana trafnie 
oddaje charakter i klimat ogółu prezentowanych tutaj 
utworów. Szeroko znanych i lubianych, śpiewanych 
zarówno na rajdowych szlakach, przy ognisku, jak 
i w salach koncertowych. Obok piosenek turystycznych, 
zresztą o zróŜnicowanym wyrazie artystycznym, są tu 
nastrojowe ballady i poetyckie songi. Podstawą 
opracowania muzycznego utworów były na ogól 
oryginalne, autorskie nagrania dokonane przez ich 
twórców. 

 

Jadwiga Socha 
Flet podłuŜny: podręcznik – samouczek 
M4182 
 
Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy 
samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela chcą uczyć 
się grać na flecie podłuŜnym sopranowym, a w dalszej 
kolejności na flecie altowym, tenorowym czy basowym. 
Z podręcznika naleŜy korzystać zgodnie z kolejnością 
rozdziałów, dokładnie czytając wyjaśnienia i stosując się 
do poleceń. 



 

Maria Draecka 
Tańce historyczne 5. Kontredans, lansjer, polka, galop, 
polka mazurka, walc, kotylion 
M 4185 
 
W ukazującym się po wieloletniej przerwie ostatnim 
z serii piątym tomie autorka przedstawia kontredansa, 
lansjera, polkę, galopa, polkę mazurkę, walcu i kotyliona. 
KsiąŜka adresowana jest do studentów szkół muzycznych 
i baletowych, nauczycieli i instruktorów prowadzących 
zespoły tańca, a takŜe do wszyskieh miłośników dawnej 
sztuki tanecznej. 

 

Małgorzata Śmiałek 
Jan Kiepura: chłopak z Sosnowca 1902-1966 
M 4186 
 
Jan Kiepura naleŜał do największych śpiewaków XX 
wieku. Był obdarzony głosem o wielkiej sile, dzięki 
czemu występował na najsławniejszych scenach całego 
świata. Osobiście był człowiekiem o wielkim wdzięku 
osobistym, z wyjątkowym poczuciem humoru. Był teŜ 
hojnym filantropem często wspierającym swój kraj. 
Wszystkie te cechy sprawiły, Ŝe stał się postacią niemal 
legendarną. 



 

Andrzej Nizołek 
Janusz Nowacki: twarze jazzu 
M 4187 
 
W jazzowych fotografiach Janusza Nowackiego nie 
chodzi o nastrój - choć i on w nich jest. Zupełnie nie 
chodzi o koncert - choć wszystkie zostały zrobione 
podczas koncertów. Nie do końca chodzi nawet o portret - 
choć przecieŜ wszystkie są pełnokrwistymi portretami. 
Zdjęcia Nowackiego to dla mnie na poły szaleńcza próba 
sfotografowania samej muzyki. Mającej źródło 
w niewidocznym jak ona wnętrzu człowieka - i równie 
niewidocznie istniejącej, przenikającej przestrzeń między 
ludźmi. A przynajmniej między tym, który gra, a tym, 
który słucha. 

 

Kabaret Starszych panów 1 
M 4188 
 
W niniejszym tomie prezentujemy pierwsze cztery 
przedstawienia: wieczór I "Herbatka" (premiera: 
październik 1958 r. ; wówczas pod tytułem "Popołudnie 
Starszych Panów"), wieczór II "Wieczór Starszych 
Panów" (premiera: 6 czerwca 1959 r.), wieczór III 
"Jesienna noc" (premiera: jesień 1959 r.), wieczór IV 
"Kaloryfeeria" (premiera: styczeń 1960 r.). Wszystkie 
pochodzące z tych przedstawień piosenki, których 
kompozytorem był Jerzy Wasowski, publikujemy wraz 
z nutami w układzie na głos z fortepianem. Całość 
zamieszczonej tu "dokumentacji" Kabaretów poprzedzona 
jest wspomnieniami Jeremiego Przybory. Część tekstów 
oraz nuty niektórych piosenek nie były nigdy 
publikowane, a wszystkie zostały ponownie opracowane 
na podstawie dostępnych źródeł. 



 

Edwin E. Gordon 
Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci - teoria 
i wskazówki praktyczne 
M 4189 
 
KsiąŜka powinna ucieszyć tych z Państwa, którzy są 
rodzicami, jak i łych, którzy nimi wkrótce zostaną. 
Zainteresuje takŜe nauczycieli muzyki, wychowawców 
przedszkoli oraz psychologów. Jej lektura dostarczy 
wszystkim praktycznych wskazówek, jak postępować aby 
w kaŜdym dziecku rozwinąć uzdolnienia muzyczne, 
nauczyć je cieszyć się muzyką i ją rozumieć. 
Zaproponowane ćwiczenia są proste, moŜliwe do 
wykorzystania w domu, Ŝłobku j przedszkolu. Nie 
wymagają przy tym od prowadzącego .profesjonalnego 
przygotowania muzycznego. 

 

Cieszę się darem Ŝycia 
Rozmowy z Wojciechem Kilarem przeprowadzili 
Klaudia Podobińska i Leszek Polony 
M 4190 
 
Rozmowa, której zapis przedstawiamy w niniejszej 
ksiąŜce, odbyła się jesienią 1996 roku. Zajęła dwa dni, 
odrywając kompozytora - ku wielkim wyrzutom sumienia 
jej inicjatora - od pracy nad nowym dziełem: Koncertem 
fortepianowym. śywię nadzieję, iŜ ten wywiad-rzeka 
wypełni dotkliwą lukę, jaką stwarza w obrazie naszej 
współczesnej kultury muzycznej brak jakiejkolwiek 
większej publikacji poświęconej jednemu 
z najwybitniejszych polskich kompozytorów naszych 
czasów. Rozmowa owa swoją tematyką wykracza 
niepomiernie poza aktualne problemy warsztatu 
twórczego kompozytora. Chętniej mówi o wszystkim 
innym: o swoich losach, drodze do muzyki, credo 
Ŝyciowym, stosunku do świata i sztuki, na końcu dopiero 
o własnej twórczości. 



 

GraŜyna Szymańska 
Fryderyk Chopin i śelazowa Wola w fotografiach 
Adama Kaczkowskiego 
M 4191 
 
Wystawa "Fryderyk Chopin (1810-1849) i śelazowa Wola 
w fotografiach Adama Kaczkowskiego" pochodzi ze 
zbiorów Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Jest to wystawa objazdowa 
przygotowana dla odbiorców polonijnych i krajowych. 
Prezentowana była niemalŜe na całym świecie, a w roku 
jubileuszowym w Stanach Zjednoczonych, Francji 
i Belgii. W dziale dotyczącym biografii kompozytora 
starano się zachować porządek chronologiczny. 
Poszczególne pozycje katalogowe składają się z tytułu, 
krótkiego opisu formalnego, uwag objaśniających, 
z oznaczenia przynaleŜności do zbiorów i proweniencji 
(autografy kompozycji). Na końcu katalogu podano wykaz 
bibliografii, z której korzystano podczas pisania niniejszej 
pracy. 

 

Śpiewnik Ŝeglarski. Hej bracia do szant! 
M 4192 
 
Szanta - marynarska pieśń pracy - powstała z bardzo 
praktycznych powodów - była niezbędna przy pracy na 
wielkich Ŝaglowcach. 
W Śpiewniku znajdują się szanty kabestanowe, szanty 
fałowe na długie pociągnięcia, szanty fałowe na krótkie 
pociągnięcia, szanty pompowe, pieśni kubryku. 



 

Zofia Dobrzańska-Fabiańska 
Polifonia średniowiecza 
M 4193 
 
Niniejsze opracowanie powstało jako rezultat 
doświadczeń dydaktycznych: jest owocem kilku lat zajęć z 
zakresu powszechnej historii muzyki średniowiecza. Nie 
moŜe być ono jednak traktowane jako oryginalny wkład 
autorski. Sama koncepcja opracowania pochodzi bowiem 
głównie z monografii Richarda H. Hoppina Medwval 
Musie (Nowy Jork 1978), której warstwa informacyjna 
została uzupełniona lub zmodyfikowana na podstawie 
ustaleń zawartych w literaturze przedmiotu, a tylko 
w ograniczonym zakresie rezultatów badań własnych. 
Prezentowany podręcznik nie ma ponadto charakteru 
zamkniętego. Pomyślany on został przede wszystkim jako 
pomocniczy materiał dla studentów muzykologii, który 
winien stanowić punkt wyjścia do bardziej szczegółowych 
rozwaŜań nad złoŜoną i róŜnorodną problematyką 
średniowiecznej polifonii. Podlegać więc będzie 
uzupełnieniom wraz z pogłębianiem analiz samych 
kompozycji oraz postępem badań nad samą dyscypliną. 
Przedstawiany materiał okazać się teŜ moŜe przydatny dla 
wszystkich tych, których interesuje muzyka 
średniowiecza: dla studentów akademii muzycznych, 
uczniów szkół średnich i melomanów. 

 

Pieśń nad pieśniami. Arty ści na trzecie tysiąclecie 
M 4194 
 
"Album ten ma wyjątkowa cechę, pokazuje obraz 
kompletny jego bohaterów. Obecne - jak w kaŜdym 
albumie - ilustracje ukazują to, jak ktoś wygląda, jak się 
ubiera, jak prezentuje na scenie, l pewnie w "zwykłym" 
albumie to by wystarczyło. Ale my obiecaliśmy album 
wyjątkowy, l tak fotografia w "Pieśni nad pieśniami" to 
tylko połowa portretu, "zewnętrzna" połowa. Całości 
poszczególnych obrazów dopełniają wypowiedzi artystów 
na temat najwaŜniejszych wartości w ich Ŝyciu, 
problemów przeŜywania wiary, spraw religijnych 
i duchowych. Tak obok zwyczajnej fotografii, w albumie 
"Pieśń nad pieśniami", znalazła się "fotografia duszy". 



 

Jadwiga Paja-Stach 
Witold Lutosławski 
M 4195 
 
Popularna monografia omawiająca w przystępny sposób 
koleje Ŝycia i spuściznę kompozytorską Witolda 
Lutosławskiego. Cennym uzupełnieniem ksiąŜki jest spis 
nagród, odznaczeń, doktoratów honoris causa 
i członkowstw honorowych oraz wykaz twórczości 
Lutosławskiego. Publikacja ukazała się w serii 
"Mistrzowie muzyki". 

 

Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia 
Wystawa multimedialna : komentarz 
M 4196 
 
Przygotowana w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli 
w Rzeszowie wystawa "Muzyka i śpiew ludowy 
Podkarpacia" jest kolejną próbą pokazania pewnego 
fragmentu naszego regionalnego dziedzictwa i jego 
popularyzacji w niezwykle kruchym i ulotnym aspekcie, 
jakim jest folklor słowny i muzyczny. 



 

Janusz Cegiełła 
Muzyka, miłość i mitomani 
M 4197 
 
Są ludzie, których Ŝyciorysy nie mieszczą się nigdy 
w granicach wyznaczanej przez redakcję objętości. 
Szczególnie tyczy to maniaków, zajmujących się 
popularyzacją sztuki. Przykładem jest Janusz Cegiełła. To 
on działał w warszawskim Teatrze Wielkim, w jego 
najlepszych czasach Bohdana Wodiczki. Dyrektorował 
muzyce w Radiu i Telewizji, tworzył kilkadziesiąt 
programów: "Słuchamy i patrzymy", "śywoty 
instrumentów", "Przeboje mistrzów", "Warszawski album 
chopinowski" po radiowe "Muzykando", które zapewniły 
mu niesłychaną popularność. Ich wartość polegała nie 
tylko na tym, Ŝe w sposób ogromnie atrakcyjny uczyły 
muzyki, ale ukazywały ją w szerokiej panoramie 
obyczajów, stylu Ŝycia, kostiumów, tańców, instrumentów 
i najdrobniejszych, zapadających w pamięć odbiorcy 
szczegółach. Ściągało to do telewizorów miliony ludzi. 



 

Andrzej Hejmej 
Muzyka w literaturze. 
Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej 
M 4198 
 
KsiąŜka ta jest próbą ujęcia związków literatury z muzyką 
w świetle najnowszych propozycji komparatystów 
i teoretyków intertekstualności, zarazem takŜe próbą 
diagnozowania aktualnego stanu komparatystyki jako 
dziedziny badań literaturoznawczych. Refleksja wyrasta 
z tradycji amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich 
studiów z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej 
(C. S. Brown, S. P. Scher, P. Brunel, J.-L. Backčs, 
F.Claudon, A. Locatelli), co umoŜliwia ogląd dobrze 
znanych zjawisk z komparatystycznego punktu widzenia. 
W centrum zainteresowania autora pojawia się 
zagadnienie "partytury literackiej", a mianowicie fenomen 
intertekstów muzycznych istniejących w literaturze. 
Rozpatrywane są ścisłe zaleŜności intertekstualne, 
w sytuacji których zapis literacki bądź implikuje 
konkretną kompozycję muzyczną, bądź jest w nią 
precyzyjnie wpisany, bądź współistnieje z nią jako 
składnik konstrukcji intermedialnej. Zjawiska literackie 
wiązane z partyturą muzyczną potraktowane zostają 
jednak w znacznie szerszej perspektywie, co prowadzi do 
interpretacji rozmaitych przedsięwzięć artystycznych. 
Szczególną uwagę poświęca się realizacjom poety 
sonornego Bernarda Heidsiecka i twórcy Teatru Osobnego 
Mirona Białoszewskiego, utworom poetyckim Kor-nela 
Ujejskiego i Stanisława Barańczaka, twórczości 
dramaturga-kompozytora Bogusława Schaeffera oraz 
hybrydom tekstowym Michela Butora. 



 

Tomasz Grabowy 
Moja basówka - pierwsze kroki 
M 4199 
 
W skład tego profesjonalnego pakietu do nauki gry na 
gitarze basowej wchodzi ksiąŜka, płyta DVD prezentująca 
prawidłowe sposoby grania, płyta CD audio z przykładami 
i akompaniamentami do samodzielnych ćwiczeń oraz 
tekturowa makieta gryfu z naniesionymi nazwami 
dźwięków. Po opisaniu podstaw zapisu nutowego ksiąŜka 
bardzo starannie pokazuje młodym basistom sposoby 
trzymania instrumentu oraz najczęstrze wady postawy. Po 
prostych ćwiczeniach wprowadzających pozostałe 
ćwiczenia to rytmiczne, zachęcające do gry melodie (rock, 
blues, reggae, funk, boogie). Całkiem przy okazji tych 
melodyjnych ćwiczeń autor przemyca tak poŜyteczną 
wiedzę jak skale, akordy, triole czy synkopy. Dodatkową 
atrakcję publikacji stanowią dwukolorowe nuty doskonale 
ilustrujące harmoniczne znaczenie niektórych dźwięków. 
Pełni szczęścia dopełniają róŜne wersje basowych 
akompaniamentów do znanych utworów. Wieloletnie 
doświadczenie autora w nauczaniu gry na basie widoczne 
jest w ksiąŜce na kaŜdym kroku. 

 

Franciszek Walicki 
Epitafium na śmierć rock'n'rolla 
M 4201 
 
To fascynująca, bogato ilustrowana i nie pozbawiona 
refleksji, autobiograficzna opowieść dziennikarza 
i animatora kultury, patrona pierwszych polskich festiwali 
jazzowych, inicjatora sopockiego Non-Stopu i pierwszej 
polskiej dyskoteki, który wprowadził do naszego kraju 
rock'n'rolla i wymyślił dlań swojsko brzmiącą nazwę 
"mocne uderzenie". To historia twórcy zespołów: 
Rhythm'n'Blues, Czerwono- i Niebiesko-Czarni, Breakout, 
SBB i odkrywcy talentów na miarę: Czesława Niemena, 
Michaja Burano, Krzysztofa Klenczona, Ady Rusowicz, 
Wojciecha Kordy i wielu innych. To nie pozbawione 
sentymentu wspomnienie o latach młodości spędzonych 
w Wilnie i Rydzynie, o studiach w Państwowej Szkoły 
Morskiej w Gdyni czy karaibskiem rejsie pod Ŝaglami 
"Daru Pomorza". To opowiadanie z pierwszej ręki 
o waŜnych dla polskiej kultury wydarzeniach, których 
autor był świadkiem, a często i pomysłodawcą. 



 

Piotr Wójcicki 
Szkoła gitarowej improwizacji 
M 4202 
 
KsiąŜka stawia sobie za cel "odczarowanie" stereotypów, 
jakoby kompleksowa wiedza z zakresu teorii muzyki była 
wiedzą tajemną, daną tylko nielicznym absolwentom szkół 
muzycznych. Podręcznik traktuje o zapisie nutowym, 
interwałach, akordach, budowie skal, pentatonikach, 
pasaŜach, heksatonikach, alteracjach, zjawiskach 
rytmicznych, modulacjach, liniach solowych i wielu 
innych elementach niezbędnych do świadomego 
uprawiania muzyki. Zawiera takŜe wykład z języka 
improwizacji skierowany dla kaŜdego, niezaleŜnie od 
stylu w jakim ma zamiar się rozwijać w przyszłości. Choć 
podręcznik adresowany jest do gitarzystów 
z powodzeniem mogą równieŜ z niego korzystać i inni 
instrumentaliści. Dołączona do ksiąŜki płyta CD 
z nagranymi przykładami umoŜliwia analizowanie ich 
kroku po kroku, otwierając tym samym moŜliwość 
świadomego konstruowania własnych solówek. 
W podręczniku znajdują się informacje na temat tego, co 
i jak ćwiczyć, oraz jak organizować indywidualny system 
ćwiczeń. Dodatkowej, cennej wiedzy dostarczy rozdział 
o sprzęcie związanym z gitarą oraz porady BHP mające 
uchronić gitarzystów przed kontuzjami. KsiąŜka wyróŜnia 
się na tle innych podręczników ogromną ilością ćwiczeń. 
Dołączony do publikacji "Zeszyt nutowy dla gitarzystów" 
ułatwi notowanie odpowiedzi do ćwiczeń oraz własnych 
pomysłów, chwytów, riffów i melodii. 



 

Anna Czerwińska-Rydel, Marta Ignerska. 
Wszystko gra 
M 4203 
 
Czy wiecie jakie instrumenty grają w orkiestrze 
symfonicznej? Jakie tworzą grupy i kto to jest 
koncertmistrz? Ta ksiąŜka wprowadzi Was w świat 
muzyków, ich instrumentów oraz relacji między nimi. 
Jesteście zaproszeni do sali prób, gdzie poznacie 
poszczególne instrumenty muzyczne, a takŜe 
wykonawców. Początkowy chaos dźwiękowy i trudne 
relacje pomiędzy indywidualnościami, jakimi są artyści, 
stopniowo przemieniają się w piękną muzykę. A kiedy 
wchodzi dyrygent... WSZYSTKO GRA! Trudno 
uwierzyć, ale ilustracje Marty Ignerskiej sprawiają, Ŝe 
widzisz i słyszysz ten dźwięk. 

 

Anna Czerwińska-Rydel 
Co tu jest grane? 
M 4204 
 
Dla tych, którzy chcą zasmakować nieco edukacji 
muzycznej. Czy lubicie słodkości? A moŜe wiecie, co to 
są formy muzyczne, czym róŜni się fuga od sonaty i co 
łączy tort z muzycznym rondem? Ze zdziwieniem 
odkryjecie, jak bardzo ciasta i utwory muzyczne są do 
siebie podobne! Jesteście zaproszeni do niezwykłej 
cukierni, w której moŜecie skosztować róŜnorodnych 
łakoci: ciasteczek, babek, pralinek, pączków i tortów. 
Wszystkie pyszności oferowane są przy akompaniamencie 
odpowiedniej muzyki. Otwórzcie tę ksiąŜkę, a dowiecie 
się, Ŝe pyszny pleśniak ma wiele wspólnego z muzycznym 
cyklem sonatowym, słodka beza przekładana bitą 
śmietaną z formą ABA1, a ciasto droŜdŜowe z fugą. 
KsiąŜka jest kontynuacją serii muzycznej. Pierwszy jej 
tom to "Wszystko gra" Anny Czerwińskiej-Rydel 
z ilustracjami Marty Ignerskiej. 



 

 
Muzyka dla małolatów. Wprowadzenie do niezwykłego 
świata muzyki i jej twórców. 
M 4205 
 
Fascynujące wprowadzenie do historii muzyki od 
najstarszych bębnów do syntezatorów oraz kręgu jej 
twórców. Zapoznaj się z pojęciami dotyczącymi rytmów 
i dźwięków muzyki róŜnych kultur, poznaj wszystkie 
okresy i style muzyczne oraz Ŝyciorysy i osiągnięcia 
najwaŜniejszych kompozytorów i wykonawców. A moŜe 
spróbujesz wykonać własny instrument muzyczny, ułoŜyć 
oryginalną choreografię lub napisać piosenkę w stylu rap. 

 

Ewa Tutka 
Bajm. Płynie w nas gorąca krew 
M 4206 
 
Pierwsza w historii biografia grupy Bajm - jednego 
z największych i najwaŜniejszych zespołów dla polskiej 
sceny muzycznej. KsiąŜka pełna jest ciekawostek 
i opowieści Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa 
i muzyków, którzy grali i grają w zespole. Zawiera 
wywiady m.in. z Beatą, Andrzejem Pietrasem, Jarosławem 
Kozidrakiem, Andrzejem Koziarą, Adamem Abramkiem, 
Pawłem Sotem, Grzegorzem Płechą, Marią Dobrzańską, 
Adamem Drathem, Krzysztofem Nieściorem, Piotrem 
Bieleckim, Arturem Daniewskimi i wieloma innymi. 
Wszystkie wywiady zostały udzielone na wyłączność. 
KsiąŜka odsłania Ŝycie prywatne muzyków, pokazuje ich 
takich, jakimi ich jeszcze fani nie znają. Koncerty, 
podróŜe, studia nagrań... Artyści często zaskakują 
szczerością, opowiadając o róŜnych zdarzeniach, 
wpadkach związanych z artystycznym Ŝyciem. Jak ono 
wyglądało w czasach komuny, a jak wygląda dziś? Jak 
grało się w ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, 
Wietnamie, a jak w Polsce? 
Ich wspomnienia uzupełnione są wieloma zdjęciami, które 
pochodzą ze zbiorów prywatnych artystów, oraz 
fragmentami artykułów prasowych i plakatami z lat 
osiemdziesiątych. Prawdziwe rarytasy. Większość zdjęć 
nie była nigdy nigdzie publikowana. 



 

Bill Milkowski 
Keith Richards. Skazany na rock and rolla 
M 4207 
 
śycie osobiste Keitha Richardsa, wielkiej gwiazdy rocka 
i prawdziwego wirtuoza gitary, wypełniały dekadencja, 
rozpusta i narkotyki. Trafiał do szpitala i do więzienia, 
wielokrotnie balansował na granicy Ŝycia i śmierci. 
Niemniej przeŜył i gra nadal, mimo upływu lat. 
PrzeŜył Ŝycie na maksa, do ekstremum, balansując na 
granicy między porządkiem a chaosem, radośnie 
lekcewaŜąc wszelkie konwenanse. I nigdy niczego nie 
Ŝałował. Patrząc na jego sławną, pobruŜdŜoną twarz - 
której głębokie zmarszczki to prawdziwa mapa Ŝycia 
wojownika rock and rolla - trudno sobie wyobrazić, Ŝe 
Keith Richards był niegdyś chórzystą o anielskim głosie 
i dziecinnej twarzy, śpiewającym w Westminster Abbey. 
Jak mówi, w najbardziej dekadenckim okresie Rolling 
Stonesów sypiał tylko dwa razy w tygodniu, a to oznacza, 
Ŝe podczas swej długiej i wybitnej kariery zgromadził tyle 
doświadczeń - dobrych i złych - Ŝe starczyłoby na trzy 
Ŝycia. 

 

Wiesław Weiss 
33 x Trójka. 
Program Trzeci Polskiego Radia w 33 odsłonach 
M 4208 
 
Barwna, pełna anegdot historia radia, które bez wątpienia 
zasługuje na miano kultowego. Autorem jest Wiesław 
Weiss, przed laty współpracownik Trójki, znany z wielu 
ksiąŜek o muzyce, takich jak "Rock. Encyklopedia", 
"Kult. Biała księga" czy "O krowach, świniach, robakach 
oraz wszystkich utworach Pink Floyd". 



 

Mariola Pryzwan 
Anna German o sobie 
M 4209 
 
Anna German dla wielu jest jedną z najwybitniejszych 
gwiazd polskiej estrady. Nie lubiła mówić o sobie, tym 
cenniejsze są jej wypowiedzi rozproszone w audycjach 
radiowych, prasie polskiej, rosyjskiej i włoskiej, a zebrane 
przez Mariolę Pryzwan, od wielu lat zafascynowaną 
talentem Anny German, wydane w postaci ksiąŜki z okazji 
30-lecia śmierci piosenkarki. Dzięki zebranym 
wypowiedziom, listom, prywatnym fotografiom 
i nieznanym dokumentom powstała biografia 
przypominająca autobiografię Anny German. Dowiemy 
się z niej, o czym marzyła, co lubiła, jak pięknie mówiła 
o swojej babci, matce i synku. Przeczytamy o dzieciństwie 
spędzonym w środkowej Azji, o studiach geologicznych 
na Uniwersytecie Wrocławskim, o współpracy z teatrem 
studenckim Kalambur, o sukcesach na festiwalach 
w Opolu, Sopocie, San Remo i Ostendzie. Poznamy wiele 
szczegółów związanych z pobytem Anny German we 
Włoszech, z wypadkiem samochodowym na Autostradzie 
Słońca i długotrwałą, heroiczną walką o powrót do 
zdrowia i na estradę. Dowiemy się, czym była dla niej 
muzyka i co myślała o szczęściu. Poznamy Annę German 
piosenkarkę i wraŜliwego, ciepłego, dobrego człowieka. 

 

Patrycja Bili ńska 
Raperki i raperzy. RóŜnice w kreowaniu rzeczywistości 
M 4210 
 
Czy rap jest kiczem? Dlaczego raperzy nie lubią 
cnotek? Kim jest suczka, a kim wstrętny natręt? Dlaczego 
kobiety chcą swym rapem wzbudzić u płci przeciwnej 
szacunek, a męŜczyźni poŜądanie? Czy raperzy wstydzą 
się faktu zarabiania na swoim rapie? Czy raperki czerpią 
satysfakcję z moŜliwości panowania nad swoimi 
męŜczyznami? Czy to prawda, Ŝe raperzy czują się lepsi 
od kobiet? Dlaczego raperki nie wspominają o swojej 
rodzinie? Dlaczego matka jest w tekstach raperów 
ukazana jako Matka Polka, a raperki widzą w niej kobietę 
chorą umysłowo lub prostytutkę? Dlaczego rodzina jest 
dla raperek zagroŜeniem, a dla raperów źródłem 
bezpieczeństwa? Czy raperki nie kochają swojej 
Ojczyzny? Czy raperzy kierują swoje teksty tylko do płci 
męskiej? Dlaczego raperki nie spędzają czasu 
z koleŜankami? U kogo raperzy chcą wzbudzić zazdrość? 
Czy raperki nie wierzą w Boga? Odpowiedzi szukaj 
w ksiąŜce. 



 

Grzegorz Templin 
Wilki i Gawli ński 
M 4211 
 
Album w którym oprócz tekstów i chwytów gitarowych, 
na kaŜdej stronie znajduje się zdjęcie zespołu bądź jego 
członków. 54 piosenki (A moje Bóstwa płaczą, Aborygen, 
Amiranda, Ballada Emanuel, Baśka, Beniamin, Beze mnie 
o mnie, Bogowie zimni jak kamień, Cherman, Cień 
w Dolinie Mgieł, Crazy Summer, Czy czujesz czasem co 
czuję ja, Dziewczyna z gitarą, Eli Lama Sabachtani, Eroll, 
Folkowy, Glorya, Here I Am, Hiszpan, Idziemy my, Ja 
ogień, Ty woda, Jasne ulice, Jeden raz odwiedzamy świat, 
Kiedy nie ma juŜ nic, Kwiaty jak relikwie, Letnia 
piosenka dla Ciebie, Mamy tylko chwile, Miasto 
w chmurach, Miasto we śnie, Moja "Baby", Myśleć 
wolno, N'Avoie, Na przekór wszystkim bogom, Nasze 
przedmieścia, Nic zamieszkują demony, Nie stało się nic, 
Nie zabije nocy, Nigdy nie jest za późno, O sobie samym, 
Pogański znak, Pozytywka, Przegrana generacja, Rachela, 
Sid i Nancy, Słońce moja wiara, Son of the blue sky, Śpij 
mój śnie, Tacy jak ja, Trzy noce z deszczem, Ty i ja, 
Uayo, Uluru, Urke, Wolność jak marzenia, Z ulicy 
Kamiennej) biografia i pełna dyskografia. Wydane na 
kredowym papierze - idealny prezent dla kaŜdego fana. 

 

Ewa Kofin 
Muzyka wokół nas. Studium przeobraŜeń recepcji 
muzyki w dobie elektronicznych środków jej 
przekazywania 
M 4212 
 
KsiąŜka Ewy Kofin jest w swojej najogólniejszej 
wymowie charakterystyką współczesnej kultury 
muzycznej, na której najsilniejsze piętno odcisnęły media, 
będące przyczyną nie tylko wszechobecności muzyki, ale 
takŜe zupełnie nowych sposobów jej wykorzystywania - 
spychają one jej tradycyjną percepcję wzbogacającą ludzki 
intelekt na najdalszy plan. Obecnie najbardziej typowa 
stała się nagminna funkcjonalizacja muzyki. Spośród jej 
licznych nowych zadań najpopularniejsza okazała się 
funkcja tła codziennego Ŝycia, co jest przejawem najdalej 
idącej degradacji muzyki, poniewaŜ tło jako takie nie 
kieruje uwagi na siebie, lecz ku innym obiektom. Sztukę 
muzyczną degradują dziś takŜe zastosowania muzyki 
słuŜące róŜnym pozamuzycznym celom praktycznym. 
Autorka dostarcza na to wielu przykładów i ostatecznie 
konstatuje, Ŝe muzyka jest dziś przeciągana ze sfery dóbr 
kultury do sfery dóbr cywilizacji. 



 

Ewa Czerniawska 
Muzyka i my 
M 4213 
 
Muzyka towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów, 
w róŜnych okolicznościach, tak codziennych, jak 
i szczególnych, wyjątkowych. W ostatnich 
dziesięcioleciach znacznie wzbogaciła się wiedza 
psychologiczna na temat wpływu, jaki moŜe wywierać 
muzyka na róŜne aspekty funkcjonowania człowieka, np. 
pamięć, nastrój, intencje zakupowe, percepcję upływu 
czasu. KsiąŜka nie jest podręcznikiem psychologii muzyki 
ani pełną monografią z tego zakresu, ma ona charakter 
popularno-naukowy. Stanowi rzetelne i poparte danymi 
naukowymi zestawienie aktualnego stanu wiedzy na temat 
wybranych przejawów wpływu muzyki na 
funkcjonowanie człowieka. 

 

Krzysztof Stachyra 
Podstawy muzykoterapii 
M 4214 
 
Muzykoterapia jest reŜyserem w "teatrze terapii". Nie jest 
to zadanie łatwe - wymaga umiejętności łączenia wiedzy 
naukowej ze światem sztuki, naukowości i poprawności 
metodologicznej z intuicyjnością, wewnętrznym 
doświadczeniem i emocjami. Wymaga umiejętności 
połączenia tego, co mierzalne i wymierne, z tym, co często 
nieuchwytne i ledwie wyczuwalne. KsiąŜka "Podstawy 
muzykoterapii", napisana przez wybitnych specjalistów 
z Polski i zagranicy, to polskojęzyczne kompendium 
wiedzy z zakresu terapii muzyką. Powstała, by przybliŜyć 
obraz współczesnej muzykoterapii, wyjaśnić, czym jest 
i na czym polega ta forma terapii oraz ukazać szerokie 
moŜliwości pracy muzykoterapeutów. Pozycja zawiera 
cenne wskazówki, jak przygotować i realizować proces 
muzykoterapii, jak dobierać muzykę do działań 
muzykoterapeutycznych, jak skutecznie pracować 
w róŜnych obszarach praktyki klinicznej, a takŜe w jaki 
sposób prowadzić badania w tej dziedzinie. Publikacja 
skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych 
muzykoterapią, a przede wszystkim do 
muzykoterapeutów: zarówno tych początkujących, jak 
i profesjonalistów. 



 

Trevor Baker 
Dave Gahan. Depeche Mode 
M 4215 
 
KsiąŜka poprowadzi Was przez niespokojne dzieciństwo 
i dziką młodość Dave'a w rodzinnym Essex, aŜ po 
olbrzymi sukces i wkroczenie w panteon gwiazd 
światowego showbiznesu. Przez długie lata kaŜdy kolejny 
album Depeche Mode osiągał większy sukces niŜ jego 
poprzednik, a Gahan stawał się niemalŜe bogiem dla 
milionów fanów na całym świecie. Presja rosła zarówno 
na zespole, jak i osobie jego lidera i wokalisty. Rok 1995 
mógł być ostatnim zarówno dla Depeche Mode, jak 
i samego Dave'a, który kilkukrotnie oszukał śmierć. Po 
tym wstrząsającym i tragicznym okresie nie ma juŜ jednak 
dawno śladu. Dave Gahan powrócił z otchłani silniejszy 
i lepszy. Nagrał albumy solowe, a Depeche Mode 
ponownie sięgnęło muzycznego nieba kolejnymi płytami. 
Niedawno skończył 50 lat i wciąŜ jest jednym 
z największych w muzycznym biznesie... 

 

Teresa Siek-Piskozub, Aleksandra Wach 
Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie 
przyswajania języka obcego 
M 4216 
 
Podręcznik zawiera opracowania problemu 
umuzykalnienia procesu nauczania języków obcych. 
Teoretyczne rozdziały ksiąŜki są owocem wieloletnich 
prac nad projektem dotyczącym roli muzyki i piosenki 
w procesie przyswajania języka, prowadzonym 
w Instytucie Filologii Angielskiej UAM. Doświadczenie 
nauczycieli-badaczy zaowocowało zebraniem pomysłów 
na praktyczne wykorzystanie muzyki i piosenki na 
lekcjach języka obcego i stanowi bogate kompendium 
w glottodydaktyce. KsiąŜka adresowana jest do studentów 
filologii i kolegiów językowych, jak równieŜ do 
nauczycieli i lektorów. 



 

RóŜa Piotrowska-Dumont 
Wychowanie przez muzykę 
M 4217 
 
Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąŜ 
niezgłębioną wartość i wielką rolę w wychowaniu 
człowieka, dlatego przedmiotem niniejszej ksiąŜki jest 
prześledzenie roli i funkcji muzyki ze szczególnym 
uwzględnieniem muzyki fletowej oraz jej wpływu na 
róŜne dziedziny kultury i przejawów ludzkiego Ŝycia, 
a w szczególności na wychowanie oraz samowychowanie 
człowieka. KsiąŜka jest dla nauczycieli wychowania 
muzycznego, ale teŜ dla rodziców i wychowawców oraz 
tych, którzy interesują sie muzyką. 

 

Christopher Anderson 
Mick. Szalone Ŝycie i geniusz Jaggera 
M 4218 
 
Przez długie lata Mick Jagger zazdrośnie strzegł swoich 
tajemnic. W pięćdziesiątą rocznicę pierwszego koncertu 
grupy Rolling Stones dziennikarz i autor bestsellerowych 
ksiąŜek Christopher Andersen zrywa maskę, za którą 
ukrywa się jedna z najbardziej enigmatycznych ikon 
muzycznego świata. 
Na podstawie wielu wywiadów m.in. z przyjaciółmi 
Jaggera, z członkami jego rodziny, współpracownikami 
z branŜy muzycznej, Ŝonami i zastępami kochanek 
Anderson sporządził portret geniusza rocka, którego Ŝycie 
na krawędzi pozwoliło mu zbić majątek o wartości 400 
milionów dolarów. 
KsiąŜka ujawnia wiele nieznanych jak dotąd faktów 
z Ŝycia, m.in. związki Jaggera z rodziną królewską, w tym 
z księciem Williamem i Kate Middleton oraz kontakty 
z Madonną, Angeliną Jolie, Umą Thurman i Carlą Bruni. 
Biografia Jaggera - skandalizująca, obrazoburcza i cały 
czas przykuwająca uwagę - jest taka, jak osoba, którą 
opisuje, taka jak sam Mick. 



 

Charles M. Joseph 
Strawiński. Geniusz muzyki i mistrz wizerunku 
M 4219 
 
KsiąŜka o wielkim rosyjskim kompozytorze Igorze 
Strawińskim (1882-1971) i mistrzu autoreklamy 
w jednym. Jest nie tyle kolejną biografią twórcy "Święta 
wiosny", ile panoramą zmian w kulturze XX wieku, 
której, Strawiński stał się ikoną, podobnie jak Albert 
Einstein i Marilyn Monroe. Śledząc najwaŜniejsze 
momenty w Ŝyciu i twórczości Strawińskiego autor 
analizuje miejsce artysty we współczesnym świecie, siłę 
mediów "od kina w złotej erze Hollywood po telewizję" 
oddziaływanie reklamy oraz podział na sztukę wyŜszą 
i popularną. "Charles Joseph proponuje nowe spojrzenie 
na Strawińskiego, chwilami kontrowersyjne, niezmiennie 
fascynujące" Stephen Walsh, autor ksiąŜki Stravinsky, 
A Creative Spring. 

 


