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Grzegorz Ryncer

Szkoła Muzyczna 
im. B. Rutkowskiego 
w Krakowie
System nagłośnieniowy Sali Koncertowej

Szkoła została powołana do życia 31 paź-
dziernika 1964 roku. Jeszcze wtedy szko-
ła nie miała własnego budynku, a zajęcia 
odbywały się w różnych miejscach zloka-
lizowanych w ramach dzielnicy Kraków-
-Podgórze. Po długich staraniach zało-
życiela i dyrektora, docenta Antoniego 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krako-
wie to nowoczesna i prężnie rozwijająca się placówka oświa-
towa. Obiekt oprócz swojej podstawowej funkcji edukacyjnej 
pełni rolę gospodarza podczas licznych koncertów, festiwa-
li oraz przeglądów muzycznych. 

INSTALACJE
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szkoła muzyczna im. B. RuTkowskiego w kRakowie

Mroczka, oraz kierownika Wydziału Kul-
tury w Podgórzu, magistra Fryderyka 
Podsiadło, szkole przyznano samodzielny 
budynek, zlokalizowany przy ulicy Józe-
fińskiej 10. W roku 1974 dziewiętnasto-
wieczna kamienica przeszła gruntow-
ny remont, który przywrócił obiektowi 
utracony blask świetności. W tym samym 
roku szkole nadano imię na cześć znako-
mitego polskiego organisty Bronisława 
Rutkowskiego. W kolejnych latach kon-
sekwentnie dbano o rozwój placówki, ale 
to właśnie w ostatnim okresie szkoła na-
brała nowego oblicza. 

Pod koniec 2014 roku, w ramach rewi-
talizacji oraz rozbudowy Szkoły Muzycz-
nej w Krakowie, oddano do użytku nowo 
wybudowaną salę koncertową, mogącą 
pomieścić 138 osób.

AKUSTYKA SALI
Sala została wybudowana od podstaw, 

dlatego już na etapie projektu uwzględ-
niono jej akustykę. Pomieszczenie charak-
teryzuje się odpowiednimi proporcjami 
oraz właściwym kątem nachylenia wi-
downi. Większość powierzchni ścian po-
krywają specjalne płyty akustyczne, pod 
którymi znajduje się wełna mineralna, 
pełniąca rolę absorbera. Portal sceniczny 

(patrz zdjęcie na sąsiedniej stronie), nie 
ma żadnych powierzchni równoległych. 
Tylną ścianę pokrywają perforowane płyty 
z otworami. Na czas realizacji nagrań przy-
gotowano specjalny system kotar materia-
łowych, który niweluje pogłos i odbicia. 
Podsumowując – akustyka Sali Koncerto-
wej stawia ten obiekt wśród najlepiej za-
projektowanych pod kątem akustyki tego 
typu sal w Polsce. 

NAGŁOŚNIENIE SALI 
KONCERTOWEJ

Instalacja nagłośnienia w Sali Koncer-
towej jest podzielona na cztery sekcje. Na-
głośnienie frontowe składa się z dwóch 
zestawów VL152, zasilanych przez dwa 
wzmacniacze LX2200 oraz z dwóch zesta-
wów subniskotonowych SUB18, napędza-
nych wzmacniaczem LX3000 – wszystkie 
wymienione urządzenia są marki Dyna-
cord. Dogłośnienie na bocznych ścianach 
sali oparte jest na czterech zestawach Dy-
nacord VL262, zasilanych przez czteroka-
nałowy wzmacniacz DSA 8405, również 
firmy Dynacord. Kolejne dwa VL262, na-
pędzane ze wzmacniacza LX2200, stano-
wią frontfill. System monitorowy bazuje 
na czterech aktywnych monitorach pod-
łogowych Dynacord AXM 12A.

Punktem centralnym systemu jest ma-
tryca Dynacord P64, która łączy system 
w sieci IRIS-Net. Urządzenie wyposażono 
w dwie karty wejściowe MI-1 oraz dwie 
karty wyjściowe AO-1, oferujące łącznie 
szesnaście kanałów wejściowych i szesna-
ście wyjściowych. Zastosowanie matrycy 
P64 umożliwiło również przygotowanie 

specjalnych presetów dla poszczególnych 
zestawów głośnikowych, w których za-
stosowano zaawansowane ustawienia fil-
trów IIR oraz FIR. Matrycę zaprogramo-
wano w taki sposób, aby przywoływała 
pożądane ustawienia za pośrednictwem 
jednego przycisku. Zamiast często stoso-
wanego komputera PC, system obsługuje 
się za pośrednictwem pulpitu Dynacord 
PWS-6 wraz z kontrolerem PWS-C. Brak 
komputera jest tu świadomym zabiegiem. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik 
może w prosty sposób, za przyciśnięciem 
jednego przycisku, przywołać konkretne 

Nagłośnienie frontowe składa się z dwóch 
zestawów VL152 oraz dwóch zestawów 
subniskotonowych SUB18 Dynacorda.

Dogłośnienie na bocznych ścianach sali oparte jest na czterech zestawach Dynacord VL262.

Punktem centralnym systemu jest matryca 
Dynacord P64. Pod nią zestaw końcówek 
mocy napędzających zestawy głośnikowe 
systemu.
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ustawienie systemu, wybierając spośród 
dostępnych możliwości. Na obecną chwi-
lę zostały przygotowane dwa warianty:

Koncert – działa system frontowy wraz 
z zestawami basowymi (podział trójdroż-
ny) i dogłośnieniem frontu sceny. W tym 
programie zastosowano inne ustawienia 
poszczególnych głośników, aby wyeks-
ponować brzmienie instrumentów oraz 
ułatwić stworzenie dobrze brzmiącego 
miksu na całej powierzchni odsłuchowej. 
W trybie koncert pracują również głośni-
ki efektowe, ale ich poziom głośności jest 
stosunkowo niewielki, poszerzając jedy-
nie bazę stereo.

Konferencja – działa system frontowy 
bez zestawów niskotonowych (podział 
dwudrożny, pełnopasmowy) oraz zesta-
wy efektowe.

Dwa powyższe ustawienia to począ-
tek możliwość systemu, gdyż zaprojek-
towano go z myślą o dalszej rozbudowie. 
Warto też podkreślić, że zmiana trybu 
pracy trwa zaledwie sekundę.

ŹRÓDŁA SYGNAŁU
Cała instalacja została bardzo precy-

zyjnie dopasowana dla potrzeb szkoły. 
System nagłośnienia w Sali Koncerto-
wej może czerpać z czterech niezależ-
nych źródeł sygnału. Głównym z nich jest 
konsoleta Behringer X32, która umoż-
liwia nagrania oraz realizację koncer-
tów. Urządzenie jest zlokalizowane w spe-
cjalnie przygotowanym pomieszczeniu 
realizatora. Na czas większych imprez 
konsoleta może pracować na widowni 
sali, w  specjalnie przygotowanym do 
tego miejscu. Podczas realizacji prost-
szych wydarzeń wystarczy skorzystać 

z bezprzewodowego sterowania iPadem 
(w trybie Koncert).

Drugie źródło dźwięku stanowi mik-
ser ścienny Dynacord UV300, który pełni 
rolę prostego i intuicyjnego interfejsu 
podczas wykładów. Mikser umożliwia 
podłączenie mikrofonu oraz liniowego 
źródła dźwięku (w trybie Konferencja).

Trzecią możliwość oferuje przetwornik 
Crestron, który po podłączeniu do gniaz-
da HDMI np. laptopa wyodrębnia wizję, 
wysyłając ją do projektora, oraz sygnał 
audio, który jest podawany bezpośrednio 
do matrycy P64 (w trybie Konferencja).

Czwartym źródłem jest mikser Preso-
nus 24.4.2, który należy podłączyć do 
specjalnego przyłącza naściennego na 
scenie. Urządzenie pozwala zrealizować 
małe imprezy oraz próby zespołów. Nie-
wielkie rozmiary oraz mobilność mikse-
ra sprawiły, że stał się on również czę-
ścią systemu mobilnego, składającego 
się z aktywnego zestawu subniskotono-
wego Dynacord A118A oraz dwóch zesta-
wów głośnikowych Dynacord D8A. Pod-
czas codziennego użytku mobilny zestaw 
nagłośnienia pomaga uczniom w salach 
prób, gdzie mogą testować jego różne 
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Portal sceniczny Sali Koncertowej nie ma żadnych powierzchni równoległych.

Dwa VL262 Dynacorda stanowią frontfill, zaś system monitorowy bazuje na czterech 
aktywnych monitorach podłogowych Dynacord AXM 12A.

Sygnały wejściowe do systemu można 
wprowadzić m.in. poprzez mikser ścienny 
Dynacord UV300, który pełni rolę 
prostego i intuicyjnego interfejsu podczas 
wykładów.



ustawienia. W przypadku gdy chcą spraw-
dzić, jak ich ustawienia zabrzmią w dużej 
Sali Koncertowej, wystarczy, że zabiorą 
ze sobą mikser. 

Dostarczono również komplet profesjo-
nalnych mikrofonów firmy Sennheiser, 
przeznaczonych do realizacji nagrań oraz 
występów na żywo.

PODSUMOWANIE
Już w pierwszej chwili od wejścia na 

salę widać, że każdy element wnętrza 
jest podporządkowany muzyce. Zarów-
no sama sala, jak i cała instalacja zostały 
wykonane bardzo starannie i z dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły. Okablowa-
nie jest niewidoczne, a o jego obecności 

świadczą jedynie indywidualnie przygo-
towane panele podłogowe oraz ścienne. 
Wszystkie urządzenia wybrane do pracy 
w  systemie mają wbudowany system 
Turn-on delay, dlatego włączanie i wyłą-
czanie systemu to kwestia przełączenia 
jednego bezpiecznika w amplifikatorni. 

Projektanci nie zapomnieli też, że w tym 
miejscu ma królować dźwięk, a nie tech-
nologia, dlatego wszystkie działające sys-
temy przygotowano w taki sposób, aby 
mógł z nich skorzystać każdy wykładow-
ca i uczeń, bez pomocy ze strony realiza-
torów dźwięku.  

szkoła muzyczna im. B. RuTkowskiego w kRakowie

Zamiast często stosowanego komputera PC system – spięty w jedną sieć IRIS-Net 
– obsługuje się za pośrednictwem pulpitu Dynacord PWS-6 wraz z kontrolerem PWS-C.

Akustyka Sali 
Koncertowej stawia ten 
obiekt wśród najlepiej 

zaprojektowanych 
pod tym kątem tego 

typu sal w Polsce


