Zbigniew Roth – Poznań
Jest autorem, kompozytorem, poetą o długoletnim 59 – letnim stażu autorskim,
od 2007 r - Członek Polish American Poets Academy z siedzibą w Nowym
Jorku USA, od 2009 - Członek Honorowy Grupy Literacko-Dramatycznej im.
Przerwy - Tetmajera w Chicago USA, od 2012 r - Członek Honorowy Koła 83
Podczerwone w Chicago USA, od 2013 r - Członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Autorów , Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE z
siedzibą w Paryżu – Francja, od września 2014 członek Polskiego Towarzystwa
Artystów,Autorów,Animatorów Kultury, od września 2015r członek Zarządu
Polskiego Towarzystwa Artystów Autorów Animatorów Kultury PTAAAK w
Poznaniu
Pisze i publikuje zarówno na blogach i stronach www w Polsce
(np.www.naszaklasa.pl- gdzie odnosi widoczne sukcesy ponieważ jego poezja
cieszy się tam dużą poczytnością) jak i poza granicami kraju np. w Kanadzie
(www.zaoceanem.za.pl), w Chicago USA. Ma swoje osiągnięcia zarówno w
poezji jak i w muzyce . Pisze i komponuje od 1957 roku ale publikować swoją
twórczość w formie kaset a potem płyt CD zaczyna w 1994r po zdobyciu przez
jego podopieczne dzieci z Dziecięcego Zespołu Wokalnego "ATO MY"
Srebrnego Aplauzu ( kilkakrotnego zwycięscy Wojewódzkich Przeglądów
Piosenki Dziecięcej w Poznaniu), którego repertuar stanowiła piosenka
dziecięca jego autorstwa. Jednym z ważnych i zauważalnych jego sukcesów
jest debiut młodej obiecującej wokalistki Ewy Kryza publikującej na portalu
Radyjek Internetowych dziesięć piosenek z jego tekstami, z których trzy
zajmują pierwsze miejsca na Radiowej Liście Przebojów jak i na TOP Liście
m3.wp.pl.

-2ZBIGNIEW ROTH - Poeta, autor, kompozytor, pedagog ,autor tekstów i muzyki
piosenek o różnorodnej tematyce i przeznaczeniu.
Stypendysta Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Poznaniu
w dziedzinie kompozycji piosenki estradowej. Od 1986 r. odnosi sukcesy w
Ogólnopolskich Konkursach Piosenki Dziecięcej w Koninie. Prowadził Zespół
Dziecięcy „Koci Klub”. W 1987 r. Justyna Kubiak, solistka zespołu, wygrywa
Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Piosenki Dziecięcej i Tańca oraz bierze
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Tańca „Konin’87”. W 1988 r.
Mirek Michalak, solista zespołu, zwycięża w kolejnym Wojewódzkim
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Poznaniu w kategorii solistów młodszych i
bierze udział w I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Sopot’88”. Prowadził Międzyszkolny Dziecięcy Zespół
Wokalny „A TO MY”. Szczególnie obfity w sukcesy był rok 1992. W najstarszej
kategorii wiekowej Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Poznaniu
solistka zespołu Anna Polowczyk zajmuje I miejsce, otrzymując nominacje do
uczestnictwa w XII Festiwalu Piosenki i Tańca „Konin’92”. Karolina
Moczyńska i Anna Sieg, solistki zespołu, zdobywają dwa wyróżnienia. W 1993
r. Anna Polowczyk, podczas kolejnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Konin’93”,
zdobywa Srebrny Aplauz. Autor hymnów (pieśni) takich instytucji i organizacji
jak TKKF, PZK, PZW i Szkół Podstawowych w Poznaniu. Autor śpiewanego w
ramach repertuaru Zespołu Reprezentacyjnego Wojsk Lotniczych „Eskadra” w
Poznaniu utworu pt. „Dylemat Kaprala”. Muzyczna twórczość prezentowana
była również na antenie Polskiego Radia, Radia Obywatelskiego i Radia RMI
FM w Poznaniu. Odnosił sukcesy na radiowych listach przebojów piosenki
dziecięcej. Brał udział w audycji telewizyjnej Telewizji Regionalnej TVP3 w
cyklu „Ludzie i ich pasje” w 1996r.
Opinie o nim wydane przez instytucje i osoby profesjonalnie pracujące w
dziedzinie Kultury :
Zbigniew Roth od 1957 roku zajmuje się działalnością w dziedzinie kultury.
Przez te lata jako aktywny działacz i animator życia kulturalnego naszego
województwa jest zawsze widoczny. Jan Stryjski Dyrektor Wydziału URZĄD
WOJEWÓDZKI W POZNANIU Wydział Kultury i Sztuki
Ma Pan dużo ciekawych inwencji kompozytorskich, a Pana muzyka i słowa
przemawiają do serc wszystkich odbiorców tych, tych najmłodszych i
najstarszych. Piosenki Pana są łatwo uchwytne, proste, o bogatej treści na różne
okazje i szybko wpadają w ucho. prof. Irena Szulc-Kruk pedagog Zespołu Szkół
Muzycznych Nr 2 oraz członek Jury Ogólnopolskiego Festiwalu Solistów i
Zespołów
Rozrywkowych
Szkół
Muzycznych
pedagog
Studium
Piosenkarskiego.
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wzbudzaniu zainteresowania wśród dzieci śpiewaniem i problematyką
muzyczną Przemysław Basiński Kierownik sekcji piosenkarskiej ZSM - Poznań
Komponowane przez Zbigniewa Roth piosenki nie tylko podobają się dzieciom,
ale są także przydatne w nauczaniu muzycznym. Ciekawa tematyka utworów,
których bohaterowie są znani dzieciom z bajek telewizyjnych (Alf, Smurfy, Kot
Filemon) powodują, iż przemawiają one do młodszych odbiorców i mogą
stanowić pomoc w nauczaniu umuzykalnienia i rytmiki. Ze względu na
bogactwo materiału muzycznego i tekstowego, piosenki te mogą być
wykorzystane w nauczania muzyki w szkołach podstawowych. mgr Liliana
Nyka wicedyrektor Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna Nr 1 im.
Henryka Wieniawskiego Poznań
To naprawdę wspaniałe, że istnieją tacy ludzie jak Pan. Osoby, dla których praca
nie jest wysiłkiem, ale przyjemnością. Osoby, które tworzą z prawdziwej
potrzeby serca. Dziękuje Panu również za zaangażowanie w działalność
charytatywną na rzecz dzieci specjalnej troski. Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Biura do Spraw Społecznych, Kultury i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Iwona Burszta-Kubiak.
Od stycznia 2012 do kwietnia 2012 przebywał w Chicago w USA gdzie odbył
szereg spotkań autorskich. Kolejne Koło Chicagowskiej Polonii przyjęło jego na
swojego Honorowego Członka. Udzielił kilku wywiadów w tym największemu
Polskiemu Radiu „Wietrznemu Radio” w Chicago a na zakończenie pobytu miał
wywiad w Polskiej Telewizji Polvision w Chicago
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I9J6wpZh8dU
należy do 25 znaczących autorów Wydawnictwa DSP Chicago
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sHdpGCcAx5k
Zyskał sympatię dzieci Polonii bawiąc swoją piosenką autorską przykład :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=abkZCR2WMy4
Nagrodzony podczas swojego pobytu w USA symbolicznym „Diamentowym
Piórem” za całokształt twórczości a szczególnie tej publikowanej w intrenecie
na blogach i portalach takich jak Nasza Klasa (http://nk.pl/#profile)
ofiarowanym przez Polonijnych Fanów jego poezji.
Jest również Laureatem rozstrzygniętego w Listopadzie Ogólnopolskiego
Konkursu o tytuł Senior Spoko 2012 organizowanego przez Stowarzyszenie
Mali Bracia Ubogich.
W styczniu 2013 r został przyjęty na Członka do Polskiego Stowarzyszenia
Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie - A.P.A.J.T.E. z siedzibą w
Paryżu (Francja)

-4W lutym 2013 został powołany na Facebooku Fan Klub Miłośników Poezji i
Piosenki Zbigniew Rotha założony przez jego Paryskich Fanów https://www.facebook.com/groups/552821078061621
Miejsca publikacji :
Nasza Klasa – pod nazwiskiem i imieniem własnym wiersze publikowane są w
Galerii na profilu od 2008 r
Facebook - https://www.facebook.com/serce.poezja

Dorobek twórczy
Książki / tytuł, wydawnictwo, rok wydania
a/ tomik zbiorowy pt. Poznańskie Dachy – wydawca RSTK Poznań 1986r
b/ tomik pt. „Czas nas uleczy” Wydawnictwo Polonijne DSP Chicago USA
2009r
c/ tomik pt. Wiersze Srcem pisane – Wyd. Polonijne DSP Chicago USA 2009r
d/ tomik pt. Przez próg nadziei – Wyd. Polonijne DSP Chicago USA 2010r
e/ tomik pt. Tobie Panie Zaufałem – wydanie specjalne DSP Chigago USA
2011r
f/ tomik poezji pt. Piękno Zaklęte w Życiu – wyd. WFM Warszawa Polska
2013r
g/ Antologia pt. W łańcuchy zakute marzenia -wyd. Polisch American Poets Academy
2013r
h/ książka Twój Internetowy Portal Wydawnictwo DSP Chicago USA 2014r
i/ Antologia Poezji Polskiej wydana w języku angielskim pt. Contem porary Writes of
Poland 2000-2014 wydane 2014r na Florydzie USA
j/ Antologia pt. Jeszcze nie za późno – Wydawnictwo DSP Chicago 2015r
k/ tomik poezji pt. Upojne Chwile – wydawnictwo autorskie Poznań – wydano 2016r
L/ Antologia – Portalu Peron Literacki – wydawnictwo KryWaj – Koszalin 2016
m/ IX Międzynarodowa Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich – pt. Dziki
Ogród - pokłosie Światowego Zlotu Poetów Rodowodu Polskiego Wilno Litwa
2016 – wydawca Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

n/ Antologia wierszy o matce pt. Zanim oddała ostatnią kroplę potu – wydawca
p. Ryszard Mierzejewski Pieszyce 2016 r
o/ Antologia pt. Na ostrzu chwili – Wydawnictwo DSP

- 5Zbigniew Roth i jego twórczość muzyczna :
1. Członek Chóru w Szkole Podstawowej nr11 w Poznaniu od 19561962r
2. Komponuje od 1968 r kiedy to po raz pierwszy skomponował dwa
utwory: Pieśń Religijną pt. Pokłon Panu i Pieśń, pt.Miłość daję Tobie
3. w okresie od 1968 – 1982 pisze szereg piosenek o charakterze
młodzieżowym na zamówienie przyjaciół i znajomych
4. w 1982 roku rozpoczyna komponowanie piosenek dziecięcych
A - komponuje piosenki o tematyce dziecięcej i w 1986 bierze udziałw
Konkursie na Piosenkę dziecięcą , którego wynik daje dużą
satysfakcję Zbigniewowi Roth ponieważ jego piosenki są
zakwalifikowane do wydruku w oficjalnym śpiewniku Festiwalu
Piosenki i Tańca Dziecięcego w Koninie. Po otrzymaniu nominacji na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dopiewie,
zakłada Zespół 'Koci Klub, którego solistka Justyna Kubiak z
Dopiewa w 1987 wygrywa eliminacje Wojewódzkie w Piosence
Dziecięcej w Poznaniu i zostaje uczestniczką VIII Ogólnoplskiego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Tańca w Koninie. . W 1988 roku
Mirosław Michalak z Dopiewca wygrywa Eliminacje Wojewódzkie w
Piosence Dziecięcej w Poznaniu i zostaje uczestnikiem I
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki DziecięceJ w Spocie w
1988r śpiewając piosenki Zbigniewa Roth.
B - w 1989 roku Zbigniew Roth zakłada w Poznaniu przy Szkole
Podstawowej Międzyszkolny Dziecięcy Zespól Wokalny „A TO
MY” przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu przy współpracy z
Klubem Oficerskim Wojsk Lotniczych „Markietanka” w Poznaniu.
C - Solistka zespołu Ania Polowczyk z Poznania wygrywa kolejno w
1993 r i w 1994 roku Eliminacje Wojewódzkie w Piosence Dziecięcej
i Młodzieżowej w Poznaniu i uczestniczy w dwóch kolejnych
Międzynarodowych Festiwalach Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
w Koninie gdzie w 1994 roku zdobywa SrebrnyAplauz.
D - w 1983 roku komponuje Hymn Przedszkola „Świerszczykowe
Nutki” a następnie Hymn Przedszkola im. Fryderyka Chopina w
Poznaniu na prośbę Rady Rodziców ze Szkoły Podstawej
im.Arkadego Fidlera komponuje Hymn Szkoły, który zostaje

-6zaśpiewany przez około 600 osób obecnych na uroczystości nadania
im. Arkadego Fiedlera przy akompaniamencie muzyków z Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
E - w 1990 r komponuje jako nauczyciel Szkoły Podstawoej nr 90 w
Poznaniu Hymn tej Szkoły
F - w 1992 roku wydaje swoja pierwszą kasetę pt. Ma Kotek Cztery
Łapki z piosenką dziecięcą sponsorowaną przez p. Eleonorę Woś
założycielkę Super Marketu „Piotr i Paweł” w Poznaniu
5. w 1993 r wydaje ze sponsorami kolejną kasetę analogową z
piosenką dziecięca swojego autorstwa pt. A TO MY w Szkole pod
patronatem medialnym Redakcji Głosu Wielkopolsiego Poznań i
Radia RMI FM w Poznaniu , kaseta wydana w okresie Świąt
Wielkanocnych jako dar serca Zbigniewa Roth i sponsorów trafia do
dzieci , które są pacjentamiOddziału Kardio-Chirurgicznego Szpitala
Dziecięcego na ul. Szpitalnej w Poznaniu
6. w 2013 r podejmuje wspólpracę kompozytorem pochodzącym z
Łotwy Zilbertem Hirschem i pisze słowa piosenki pt. Żyć to znaczy
być szczęśliwym a kompozytor Zilber Hirch muzykę i piosenka ta w
wykonaniu młodego wokalisty w Warszawy Cezarego Uliasza
zajmuje III mejsce w Festiwalu Młodziezowej Piosenki Jazzowej w
Warszawie
7. w kwietniu 2016r podczas pobytu na Światowym Zlocie Poetów
gdzie brał udzial jako jeden z 30 autorów zaproszonych z całego
świata spotyka się z dziećmi ze szkół polskich na Litwie i tam
popularyzując poezję i piosenke dla dzieci swojego autorstwa zyskuje
uznanie nagrodzone Złotą Statuetką za dorobek twórczy a dzieci ze
szkoły w Mickunach nagrywają filmik spiewając jedną z piosenk
Zbigniewa Roth.
8. Utwory Zbigniewa Roth głównie piosenki dziecięce były
emitowane na Radiowych Listach Przeobojów Piosenki Dziecięcej w
Radio Merkury Poznań, RMI FM Poznań oraz Radia Obywatelskiego
gdzie na jednej z list były 3 piosenki Zbigniewa Roth w tym piosenka
pt. Deszczowy miś” na 2 miejscu tej listy!

-72. Twórczość dla Dorosłych
1 - w 1983 roku skomponowane zostały dwa utwory dla KKS Lech z
okazji zdobycia podwójnej korony Mistrza Polski i Zdobywcy Super
Pucharu Polski pt. „W górę serca „ i „Hej Kolejorz” . Utwory te
zostały wykonane podczas przerwy w meczu na Stadionie przy ul.
Bułgarskiej w Poznaniu przez Zespól Jednostki Wojskowej w
Biedrusku pod dyr. mjr Pawła Łomińskiego. Fakt złóżenia władzom
Klubowym dwóch utworów autorstwa Zbigniewa Roth został dopiero
potwierdzony w 9 lat później oficjalnym pismem Klubu KKS Lech.
2 - w 1982 roku komponuje swój pierwszy Hymn dla Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej zwanego w skrócie TKKF i Hymn ten
zostaje przyjęty jednogłośnie przez Delegatów Ognisk TKKF tego
Zjazdu, jako oficjalny Hymn TKKF na Zjeżdzie Wojewódzkim TKKF
w Poznaniu. Pierwsza prezentacja utworu na tym Zjeździe miała
miejsce w wykonaniu Chóru Schola Cantorum pod dyr. Jadwigi
Gałęski . Uczestniczący w Zjeździe v-ce Prezes ZG TKKF z
Warszawy prof. H.Wilczek, zaprosił autora z tym utworem na
Zjazd Krajowy TKKF , który miał się odbyć dnia 13 grudnia 1982
roku.Delegacja poznańska w składzie której był autor wiozący na
prezentację Hymn TKKF dotarł do Warszawy nad ranem 13 grudnia i
po potwierdzeniu delegacji został zawrócony wraz z innymi do
Poznania. Dopiero w maju 1983 roku brał udział z delegacją
poznańska w Zjeździe Krajowym TKKF prezentując Hymn TKKF
nagrany z Zespołem Pieśni i Tańca Wielkopolska z Poznania
3 - w 1983r - Kolejnym Hymnem, który powstał na prośbę szefowej
utora w ZW TKKF p.Ewy Cwojdzińskiej był Hymn
skomponowany dla ZG Polskiego Związku Kręglarskiego słowa i
muzyka Zbigniew Roth. Pani Ewa Cwojdzińska była żoną Prezesa ZG
PZK p. Grzegorza Cwojdzińskiego i również aktywną zawodniczką w
tej dyscyplinie. Prośba została spełniona i skomponowany Hymn
Kręglarzy został przez ZG PZK zatwierdzony i na koszt Związku
Kręglarskiego nagrany w największym w Poznaniu Radiowym Studio
Nagrań na Al.Marcinkowskiego w Poznaniu w wykonaniu kwartetu
Opery i Operetki Poznańskiej !
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jubileuszowych Zjazdów PZK otrzymał Srebrną Odznakę tego
Związku!
4 - w 1984r Kolejny Hymn to wynik sympatyzowania ze
środowiskiem wędkarskim, choć autor nigdy nie był wędkarzem
skomponowal Hymn Wędkarzy (słowa i muzyka).
Utwór ten został decyzją Prezydium PZ Wędkarskiego przyjęty do
nagrania i stosowania. Staraniem autora Hymn ten został nagrany w
1984r z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych w Poznaniu pod
dyr. mjr. Leona Schuberta.
5 - Kilku letnia wspólpraca z Orkiestrą i jej szefem mjr Leonem
Schubertem zaowocowała kontaktem z Zespołem Estradowym
Wojsk Lotniczych Eskadra w Poznaniu pod dyr. ppłk. Ziemomysła
Angera . W repertuarze tego Zespołu znalazł swoje miejsce utwór
Zbigniewa Roth pt. Dylemat Kaprala .
Podczas jednego ze spotkań z autorami piszącymi na rzecz Wojska ,
którego organizatorem było Ministerstwo Kultury i Minister Kultury
prof. Krawczuk utwór ten został publicznie zaprezentowany przez
Zespół „Mechaniczna Pyra” z Poznania.
6 - znamienny jest rok 1985 kiedy to Zbigniew Roth otrzymuje
półroczne Stypendium z Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
w Poznaniu w zakresie kompozycji, pomimo że nie jest z
wykształcenia muzykiem i realizuje w tym okresie wyznaczone
stypendialne zadanie, komponując utwory na potrzeby KG OHP w
tym Hymn OHP.
W tym roku Zespół złożony z Junaków zrzeszonych w Hufcach
KW OHP w Poznaniu wygrywa Wojewódzki finał Festiwalu Piosenki
OHP w Poznaniu ! prowadzony przez Zbigniewa Roth
7 – 2008 rok zostaje wydana oficjalnie płyta „ Pod Palmami” gdzie 10
piosenek wykonuje młóoda wówczas początkująca 16 letnia Ewa
Kryza z Wyrzyska k/Piły a piosenki są wynikiem współpracy
Zbigniewa Roth (słowa) i Piotra Nowaka z Poznania. Piosenki zostają
zgłoszone do Radiowych List Przebojów Internetowych gdzie zajmują
pierwsze miejsca przed takim wówczas popularnym Zespołem jaa
Feel z Piotrem Kupichą i śpiewanym przez niego „Głosem Anioła”

-98 – piosenki Zbigniewa Roth w tym samym 2008 roku zostają
zgłoszone do TOP Listy wp.pl mp3 i są na Tobie do 2012 roku gdzie
średnia ocena głosujących wahała się w granicach od 95 – 100% na
TOP
9 – w 2012 roku skomponował Hymn Koła Literacko-Dramatycznego
im. K.Przerwy -Tetmajera w Chicago USA, którego jest członkiem
Honorowym
10 - w 2013 r wspólnie z kompozytorem z Łotwy Zilbertem Hirschem
jest wspóautorem Hymnu Festiwalu im. Anny German , który zostaje
oficjalnie przyjęty i wykonany przez uczestników na tym Festiwalu w
dniu 5 października 2013r
11 - czerwiec 2013 r – Festiwal Piosenki „ Rzeszów Carpathia
2013r” piosenka ze słowami Zbigniewa Roth i muzyką Piotra
Nowaka z Poznania repertuaru Ewy Kryza pt. „Wyrzućmy z serca
chłód” zostaje zakwalifikowana do koncertu premier a śpiewała ją
Zespól Che Donne z solistką Pauliną Pieniążek z Rzeszowa
12 - w 2014 r Zbigniew Roth komponuje Hymn ROD w Poznaniu
,który zostaje przyjęty i zaprezentowany na Przeglądzie Dorobku
Kulturalnego ROD według pomysłu autora hymnu pt. Mój ROD
(słowa i muzyka)
13 - w grudniu 2014r zostaje przyjęty i wykonany podczas I
Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów i Autorów 60+ o
Srebrny Laur Pegaza w Poznaniu , według pomysłu Zbigniewa Roth
Hymn autorstwa w/w (słowa i muzyka)
14 - w marcu 2015r podczas Zjazdu Zbigniewów w Lublinie, którego
współorganizatorem jest Zbigniew Roth prezentuje Hymn
Zbigniewów , który zostaje przyjęty na tym Zjeździe jako oficjalny
utwór Zjazdu Zbigniewów
15 - w marcu 2016 r podczas Walnego Zgromadzenia Członków
PTAAAKa zostaje zaprezentowany i przyjęty jako Hymn tego
Towrzystwa
16 - w czerwcu 2016r Zbigniew Roth komponuje (słowa i muzyka) i
wykonuje z grupą poetów podczas Zlotu Poetów Stowarzyszenia
Autorów Polskich Hymn DW Wiktoria w Międzywodziu w którym
mieszkali uczestnicy tego Zlotu

-10 17 - w dniu 29 czerwca 2016r odbył się Zlot imienników Piotra i
Pawła w Poznaniu pt. Randez Vous z Piotrem i Pawłem na który
swój najnowszy hymn skomponował Zbigniew Roth
18 – w dniu 10 lipca 2016 r pisze 6 zwrotkę do Pieśni Religijnej Barka,
która zostaje po raz pierwszy za spiewana z udziałem autora w Kościele
pod wezwanien N.M. P w Brzegu Dolnym k/Wrocławia w dniu 17 lipca
2016r.
19 – 27 lipca 2016 r wyjeżdża do Irlandii do miasteczka Ennis gdzie drogą
emailową zostaje poproszony o skomponowanie Hymnu dla Szkoły w
Mickunach k/Wilna , która otrzymuje miano Gimnazjum, który tam
komponuje a następnie zostaje zaproszony do Mickun gdzie dnia 28
września 2016r bierze osobiście udział w uroczystym zaśpiewaniu tego
Hymnu w obecności przedstawicieli lokalnych władz , utwór zostaje
przyjęty bardzo serdecznie i gorąco przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i
uczniów Gimnazjum w Mickunach !

- 11 Osiągnięcia w/w w 2013 r:
 członkowstwo od stycznia 2013 w Polskim Stowarzyszeniu Autorów,
Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie “APAJTE” z siedzibą w Paryżu
 w kwietniu piosenka pt. “Żyć to znaczy być... “ z jego słowami przy
wspólpracy z kompozytorem z Izraela zdobywa III miejsce w
Konkursie Piosenki Jazzowej “Magnolia 2013” w Warszawie
 w czerwcu piosenka pt. “ Wyrzućmy z serca chłód “ z jego słowami
bierze udział w Konkursie Finałowym IX Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki “Carpathia 2013” w Rzeszowie
 w maju wydaje pierwszy swój w Polsce tomik pt. Piękno Zaklęte w
Życiu ,który prezentuje na Międzynarodowych Warszawskich
Polonijnych Targach Książki w tym samym miesiącu maju
 bierze udział w Konkursie na wiersz patriotyczny organizowany
przez Polish American Poets Academy im. Jana Pawła II gdzie jego
wiersz został wyróżniony wydrukiem we wspólnym tomiku
pokonkursowy z 60 innymi autorami wybranymi spośród ponad 1300
autorów z całego świata
 jego wiersze ukazały się w sierpniu drukiem w Antologii Polskich
Pisarzy Współczesnych 2000-2014 wydanej w języku angielskim
staraniem Polonii Amerykańskiej na Florydzie USA
 napisał wspólnie z p.Ludmiłą Piechowską słowa Hymnu Festiwalu
Piosenki im.Anny German “Wiktoria 2013” do którego muzykę
skomponował Hirsch Zilber z Izraela , utwór byl prezentowany
podczas Festiwalu gdzie zostal przyjety, a Festiwal odbył się w
Warszawie w dniach 5-6 Październik 2013r

- 12  od Października jest jednym z 9 Polaków promowanych przez
prestiżowy portal skupiający artystów z całego świata na Faceboku
Arts-Montmartre Paris France z siedzibą w Paryżu
 http://josegalvan.artscad.com/A55A04/A3.nsf
 http://josegalvan.artscad.com/A55A04/A3.nsf/plinks/SRVV-9D83KC
 notki biograficznej w Encyklopedii Wydawnictwa Who&Who w
czerwcu 2014r

Osiągnięcia w/w w 2014 r:
 pomysłodawca I Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów i

Autorów o “Srebrny Laur Pegaza” - Koncert Galowy odbył się w
Jeżyckim Centrum Kultury Klub AB OVO w Poznaniu w dniu 17
Grudzienia 2014r
 pomysłodawca Spotkań z Kulturą i Sztuką w Rodzinnych

Ogrodach Działkowych m.Poznania impreza Finałowa odbyła się
20 wrzesień 2014r aktualnie odbędzie się już III edycja tego
wydarzenia na ROD im.ks. L.Przysłuskiego w Poznaniu
 maj 2014r Zbigniew Roth skomponował Pieśń Wielkopolskich

Rodzinnych Ogrodów Działkowych pt. Nasze RODy , przyjęty
przez Prezydium Okręgu Zarządu PZD w Poznaniu


Hymnem Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów i Autorów
Seniorów o Grand Prix Srebrny Laur Pegaza w Poznaniu ,
przyjęty przez organizatorów skomponowany przez Zbigniewa
Roth w1986 r utwór pt. Jesienna Pogoda

-13 -

Osiągnięcia w 2015 roku:
udział w marcu jako wspólorganizatora Światowego Zjazdu Zbigniewów w
Lublinie gdzie zaprezentował Hymn tego Zjazdu, ktory został oficjalnie
przyjęty jako Hymn tego Zjazdu!
- półroczny pobyt wśród Polonii Irlandzkiej na prywatne zaproszenie

Osiągnięcia w 2016 roku :
 styczeń – członek Jury Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego
„Mimozami jesień się zaczyna” w Warszawie
 luty - wybrany członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa PTAAAK
w Poznaniu autor Hymnu tego Stowarzyszenia!
 luty - przyjęty do Klubu Dziennikarza działającego przy Jeżyckim
Centrum Kultury w Klubie AB OVO w Poznaniu
 marzec – pomysłodawca powołania Klubu Artystów Miłośników
Sztuk Pięknych TO i OVO „Amfora” przy Jeżyckim Centrum
Kultury
 kwiecień – udział w Międzynarodowym Zlocie Poetów Rodowodu
Polskiego w Wilno Litwa 2016 – nagroda Złota Statuetka za
calokształt twórczości poetycko -muzycznej i pracę społeczną
 pomysłodawca i współorganizator spotkań imienników w Poznaniu

pt. Randez Vous z Piotrem i Pawłem w dniu 29 czerwca 2016 r w
Poznaniu, autor Hymnu tych spotkań , I edycja odbyła się w
Jeżyckim Centrum Kultury w Klubie AB OVO w Poznaniu a gościem
specjalnym był p.Paweł Soroka profesor nadzwyczajny na
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.Jana
Kochanowskiego w Kilecach , Prezes RSTK Warszawa !

- 14 

– w dniu 10 lipca 2016 r pisze 6 zwrotkę do Pieśni Religijnej
Barka, która zostaje po raz pierwszy za spiewana z udziałem
autora w Kościele pod wezwanien N.M. P w Brzegu Dolnym
k/Wrocławia w dniu 17 lipca 2016r.



27 lipca 2016 r wyjeżdża do Irlandii do miasteczka Ennis gdzie
drogą emailową zostaje poproszony o skomponowanie Hymnu
dla Szkoły w Mickunach k/Wilna , która otrzymuje miano
Gimnazjum, który tam komponuje a następnie zostaje
zaproszony do Mickun gdzie dnia 28 września 2016r bierze
osobiście udział w uroczystym zaśpiewaniu tego Hymnu w
obecności przedstawicieli lokalnych władz , utwór zostaje
przyjęty bardzo serdecznie i gorąco przez Dyrekcję, Grono
Pedagogiczne i uczniów Gimnazjum w Mickunach !

