
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur” 

za okres od stycznia do grudnia 2009 roku  

 

Nazwa: Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” pod patronatem II 

Programu Polskiego Radia 

Adres siedziby: ul. Brzozowa 12/23, 00-286 Warszawa 

REGON: 012678477 

KRS: 0000155551, wpis w KRS 18.03.2003 (pierwsza rejestracja w RST 8.04.1997) 

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie 

Zarząd: Tomasz Pasternak (prezes), 

 Agata Wróblewska (sekretarz) 

 Jakub Wróblewski (skarbnik) 

 Katarzyna Gardzina 

 Katarzyna Walkowska 

Cele statutowe: 

1. Praca nad rozwojem życia muzycznego w Rzeczypospolitej Polskiej przez kształtowanie i 

kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej. 

2. Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu. 

3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej 

z dziedzin sztuki. 

4. Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez 

uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej. 

6. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

8. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 



Informacje o dochodach i wydatkach klubu w roku 2009: 

 

Dochody ze składek członkowskich (kwartalnie 20 zł): 4150 zł, z darowizn: 150 zł, z 

darowizn na organizację pożytku publicznego: 2245,30 zł, z odsetek bankowych: 51,32 zł. 

Wydatki na cele statutowe: 3330,11 zł. Wydatki na rzecz członków klubu: 0 zł. 

84% wydatków stanowił koszt druku i nieodpłatnej dystrybucji kwartalnika Trubadur. 

Pozostałe wydatki statutowe obejmowały utrzymywanie serwisu internetowego, oraz koszty 

administracyjne. 

Majątek klubu 31.12.2009 r. stanowi 279,49 zł w gotówce i 5851,20 zł na rachunku 

bankowym w Volkswagen Bank Polska. Ponadto klub ma nieuregulowane zobowiązanie 

wobec członków w wys. 72 zł i nieuregulowane zobowiązanie członków wobec klubu w wys. 

240 zł. 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność statutowa prowadzona jest 

nieodpłatnie. Klub nie zatrudnia pracowników w żadnej formie, nie posiada i nie nabywał 

nieruchomości i środków trwałych. 

 

Działalność merytoryczna w 2009 roku: 

 W marcu wydano 48/49 numer Trubadura, w którym znalazły się m.in. sylwetki 

zapomnianych dziś wybitnych śpiewaków, takich jak Maria Vardi-Morbitzerowa i Józef 

Gaczyński, a także informacje na temat nieznanych w Polsce oper gruzińskiego 

kompozytora Zakarii Paliashvilego. Opublikowano w tym numerze również recenzje ze 

spektakli operowych w kraju i za granicą (m.in. z Metropolitan Opera, Lipska i Weimaru), 

które obejrzeli członkowie Klubu. Ponadto zamieszczono informację o Konkursie 

wokalnym im. Iwony Borowickiej. Poinformowano także o zniżkach w polskich teatrach 

operowych, o które wystąpił zarząd Trubadura i które przyznano członkom Klubu. 

Egzemplarze Trubadura są wysyłane bezpłatnie do wielu instytucji muzycznych, szkół 

baletowych, wybranych bibliotek (w tym Biblioteki Narodowej) oraz do Domu Artysty w 

Skolimowie. 

 8 czerwca członkowie Klubu uczestniczyli w łódzkim Teatrze Wielkim w wydarzeniu, 

jakim był koncert wielkiego tenora hiszpańskiego Placido Domingo. Zorganizowany 

wyjazd był nie tylko okazją do wysłuchania wspaniałego koncertu, ale także do krótkiego 

spotkania przed teatrem z wybitnym śpiewakiem, ponadto uzyskana akredytacja prasowa 

pozwoliła na przygotowanie relacji fotograficznej z tego wydarzenia. 



 W październiku wydano 50 numer Trubadura, w którym opublikowano wywiad z Anną 

Mikołajczyk, znaną śpiewaczką operową, która dzieliła się doświadczeniami ze swojej 

kariery. Ponadto znalazły się tu informacje o najnowszych premierach na scenach 

polskich teatrów operowych, w tym o otwarciu gmachu opery krakowskiej, a także 

przedstawiono postać znanego polskiego basa występującego na scenach 

międzynarodowych, Bogdana Kurowskiego. Przypomniano również postać zapomnianego 

tenora wagnerowskiego Tadeusza Porębskiego. 

 19 grudnia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Klubu Trubadur, w trakcie którego 

skarbnik Klubu złożył sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz zdano relację z 

działalności Klubu. Ponadto odbyła się dyskusja na temat przyszłych kierunków działania 

stowarzyszenia. 

 W grudniu wysłano pismo do Pani Marii Fołtyn, Dyrektora VII Międzynarodowego 

Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki z prośbą o przyznanie Klubowi 10 

bezpłatnych wejściówek na wszystkie przesłuchania konkursowe, a także o zgodę na 

przyznanie przez Klub Nagrody Publiczności w wysokości 2000 zł. Laureata wskażą 

członkowie Klubu, którzy będą uczestniczyć w przesłuchaniach kolejnych etapów 

Konkursu. 

 W 2009 roku klub nadal prowadził serwis internetowy (http://www.trubadur.pl), 

zawierający obszerną bazę tekstów z kwartalnika Trubadur, a także otwarte forum 

dyskusyjne. 

 

 


