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Barbara Okoń-Makowska 
 
 
Autoreferat 
 
Od zarania świadomej eksploracji świata zajmowały mnie  trzy rodzaje aktywności: badanie, 
jak działa to, co mnie otacza oraz gromadzenie tej wiedzy przez pytanie, eksperymentowanie 
i lekturę; śpiewanie i słuchanie muzyki oraz rysowanie i malowanie. Te dziedziny - nauka, 
muzyka i szeroko rozumiane sztuki piękne - miały towarzyszyć mi w całym cyklu edukacji, 
wpłynąć na wybór drogi życiowej i  w różnych proporcjach znaleźć odbicie w mojej obecnej 
działalności. 
Od samych początków moja przygoda z muzyką odbiegała od standardowego procesu nauki 
w szkole muzycznej. Zdarzyło się, że w wieku lat sześciu trafiłam do eksperymentalnej klasy 
fortepianu Grzegorza Chołodowskiego, znakomitego pedagoga, ucznia wielkiego Igumnowa. 
Mój pierwszy nauczyciel muzyki stosował oryginalne metody bezwzrokowej nauki gry na 
instrumencie, prowadząc jednocześnie naukowe badania nad procesem uczenia się. W 
trakcie klasycznych lekcji gry na fortepianie pojawiały się zadania prowadzące do 
wykształcenia quasi-absolutnego słuchu, elementy improwizacji oraz wnikliwej interpretacji 
nawet najprostszych utworów. To połączenie radości muzykowania z pracą intelektualną 
było dla mnie niezwykle wciągające; dziś zdaję sobie sprawę z tego, że zbudowało moje 
pojmowanie muzyki jako dziedziny znacznie rozleglejszej, niż tylko sprawne wykonanie na 
instrumencie zapisanego układu nut. Taka perspektywa  spowodowała, że moja aktywność 
jako muzyka skoncentrować się miała na poszukiwaniu osobistej ekspresji i pobudzaniu 
kreatywności; na poszukiwaniu oryginalnej formy wypowiedzi poprzez pogłębione, 
samodzielne studia wybranych zagadnień. Tą droga podążałam w początkach mojej kariery, 
nastawiona na własny rozwój i bardziej na twórczość w zaciszu pracowni, niż na prezentacje 
na forum publicznym. 
Te młodzieńcze plany musiały ulec modyfikacji – wraz z dojrzałością przyszło zrozumienie, 
że doskonalenie własnych umiejętności, artystyczna, czy też naukowa działalność, nie są 
celem samym w sobie, muszą być wpisane w kontekst społeczny – inaczej usychają i tracą 
sens. Zapewne z tego powodu włączyłam się w późnych latach siedemdziesiątych w nurt 
kultury niezależnej, czyniąc pożytek z gruntownej edukacji odebranej w trakcie studiów;  
współpraca ta trwała do 1990 roku i była zajęciem dającym wiele satysfakcji. 
Z biegiem lat doceniać zaczęłam inspiracje płynące z kontaktów i współpracy zarówno z 
mistrzami, jak i z uczniami; odkryłam w sobie pasję do przekazywania własnej wiedzy, a 
także działania na rzecz ułatwiania intelektualnych i artystycznych kontaktów między 
przedstawicielami różnych dziedzin i pokoleń. Tak więc, realizuję się obecnie zarówno 
artystycznie – podejmując  rozliczne działania leżące w kompetencji reżysera dźwięku, a 
także poza nie wykraczające, jak i naukowo – uczestnicząc w pracach Katedry Akustyki 
Muzycznej,  oraz dydaktycznie – prowadząc zajęcia ze studentami UMFC i ASP. Czerpię też 
sporo satysfakcji z tego, że dane mi było uczestniczyć we wdrażaniu nowej, 
międzyuczelnianej specjalności, służącej wprowadzeniu młodych artystów w świat bardzo 
szeroko rozumianych multimediów. 
Jako muzyk – reżyser dźwięku specjalizuję się w realizacji nietypowych projektów w 
dziedzinie dźwięku. Obejmują one bardzo szeroki zakres: autonomiczną muzykę 
elektroniczną, sound design i oprawę dźwiękową dla teatru, filmu, widowisk telewizyjnych i 
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wystaw, artystyczny radiowy reportaż literacki, eksperymentalne formy radiowe. Podstawą 
moich działań jest wielowymiarowe traktowanie dźwięku – jako materii niezwykle plastycznej, 
zdolnej unieść różnorodne znaczenia i poddającej się różnym sposobom komponowania, z 
których najbardziej interesującym jest dla mnie porządek muzyczny, operujący rytmem, 
następstwem i współgraniem wysokości oraz barwą brzmienia. Do takiego traktowania 
zjawisk dźwiękowych przygotowała mnie zarówno muzyczna edukacja, w tym studia na 
Wydziale Reżyserii Dźwięku PWSM w Warszawie, jak i późniejsza praca w Studiu 
Eksperymentalnym Polskiego Radia. 
Wykształcenie muzyczne zdobywałam w czasie burzliwego rozwoju polskiej szkoły 
kompozytorskiej i największych sukcesów awangardy. Przełom lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych był też okresem, gdy zetknąwszy się na jednym z koncertów 
„Warszawskiej Jesieni” z utworami muzyki elektronicznej zapragnęłam poświecić się tej 
nowej wówczas dziedzinie. W tym właśnie celu podjęłam studia na Wydziale Reżyserii 
Dźwięku PWSM, z zamiarem zdobycia odpowiednich kwalifikacji do pracy w Studiu 
Eksperymentalnym Polskiego Radia, jedynej w Polsce placówce, w której uprawianie muzyki 
elektronicznej było możliwe. Konsekwentnie realizowałam ten plan, rozszerzając program 
studiów o wykłady dotyczące współczesnych technik kompozytorskich u prof. Andrzeja 
Dobrowolskiego, muzyki elektronicznej u prof. Włodzimierza Kotońskiego i zastosowania 
komputerów w muzyce, prowadzone przez pioniera tej dziedziny, prof. Lejarena Hillera, który 
przez jeden semestr był profesorem wizytującym w naszej uczelni. Oprócz gromadzenia 
wiedzy teoretycznej nawiązałam współpracę z kolegami z kompozycji, m. in. z Krzysztofem 
Knittlem, z którym współpracowałam przy realizacji różnorodnych projektów, w tym przy jego 
debiucie utworem „punkty/linie” na Festiwalu „Warszawska Jesień” w 1975 roku. 
Jednocześnie odbywałam staże studenckie w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia, 
gdzie po ukończeniu studiów w 1976 roku zostałam zatrudniona na stanowisku reżysera 
dźwięku. 
Moja wieloletnia praca w tej niezwykłej placówce pozwoliła mi zdobyć unikatową wiedzę i 
umiejętności z szeroko pojętej dziedziny sztuki dźwięku. Realizacja autonomicznych utworów 
elektronicznych, specjalnych struktur dźwiękowych do filmów, (a także ich kompozycja, 
zwana obecnie „sound design”), realizacja eksperymentalnych słuchowisk (np. „Kwadrofonia” 
Iredyńskiego), uczestnictwo w wielkich multimedialnych przedsięwzięciach produkcyjnych, 
takich jak widowiska „Światło i dźwięk” w Wilanowie i w Malborku (to ostatnie zresztą po 
rekonstrukcji eksploatowane do dziś) wytyczyły drogę mojego artystycznego rozwoju. 
Niezwykle ważnym czynnikiem poszerzającym moje horyzonty była możliwość współpracy z 
czołowymi polskimi eksperymentującymi kompozytorami, w tym z Włodzimierzem 
Kotońskim, Bogusławem Schaefferem, Krzysztofem Knittlem, Markiem Chołoniewskim, 
Elżbietą Sikorą, Lidią Zielińską, Andrzejem Krzanowskim, Tomaszem Sikorskim. Bardzo 
dużo zawdzięczam kontaktom z moimi znakomitymi Zwierzchnikami i Kolegami  ze Studia – 
Józefem Patkowskim, Krzysztofem Szlifirskim, Bohdanem Mazurkiem i Eugeniuszem 
Rudnikiem. Praca z wielkimi postaciami polskiej kultury: Aleksandrem Bardinim, Zdzisławem 
Nardellim, Tadeuszem Łomnickim, Krystianem Lupą, Zbigniewem Kucią, możliwość 
asystowania na koncertach takim kompozytorom jak Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, 
Luigi Nono, Arne Nordheim, Louis Andriessen, Steve Reich, były dla mnie prawdziwie 
mistrzowską akademią. 
Dziedzina sztuki, którą się zajmuję jest w najściślejszy sposób powiązana z rozwojem 
technologii komunikacyjnych. Gdy zaczynałam działalność – analogowe techniki zapisu i 
przetwarzania dźwięku osiągały najwyższy stopień doskonałości; rozwój ich został 



	  

	  

	  
Barbara	  Okoń-‐Makowska,	  dokumentacja	  habilitacyjna	  

	  
	   	  

3	  

zatrzymany przez ekspansję technologii cyfrowych, zrazu dość prymitywnych, lecz – wraz z 
gwałtownym postępem w budowie komputerów i oprogramowania – szybko się 
doskonalących. Świat dźwięku cyfrowego, ze względu na swe użytkowe zalety wyparł 
obecnie znacznie droższą i wyrafinowaną technologię analogową. Dane mi było w tej 
rewolucji uczestniczyć. Reżyserzy i inżynierowie Studia Eksperymentalnego, ze względu na 
wyjątkowe kwalifikacje, brali udział we wprowadzaniu nowych technologii w Polskim Radiu, 
nierzadko inicjując i wdrażając nowoczesne rozwiązania. Poszukiwanie najwłaściwszych 
zastosowań nowych technik syntezy, zapisu i przetwarzania dźwięku w muzyce 
eksperymentalnej było ważną ścieżką moich reżyserskich prac. 
 
Naturalną kontynuacją i podsumowaniem przytoczonych wyżej wątków jest podjęte przeze 
mnie w ramach pracy habilitacyjnej zadanie autorskiej interpretacji i realizacji klasycznej 
partytury muzyki elektroakustycznej – Symfonii – muzyki elektronicznej  Bogusława 
Schaeffera. To właśnie dzieło składam jako podstawę dopuszczenia do postępowania 
habilitacyjnego, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 ustawy. 
Zarówno wybór utworu, jaki i technika jego realizacji, (czerpiąca z metod manualnych 
właściwych technologii analogowej, lecz zastosowana w domenie cyfrowej), wynika z chęci 
podsumowania moich doświadczeń w dziedzinie realizacji muzyki eksperymentalnej i jest 
swoistym artystycznym rachunkiem sumienia, konfrontacją własnej postawy  estetycznej, 
umiejętności warsztatowych i wiedzy, z partyturą uznawaną za jedno z najważniejszych 
dokonań w historii polskiej muzyki czasów awangardy. 
Komponując Symfonię, Schaeffer sporządził partyturę jedyną w swoim rodzaju: w 
precyzyjnie i ściśle zaprojektowanej formie pozostawił niesłychanie dużo swobody 
wykonawcy – realizatorowi i reżyserowi dźwięku. Choć pierwszą wersję utworu, autorstwa 
Bohdana Mazurka, powstałą w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w 1966 roku 
uznał za wzorcową, to przewidział także możliwość innych interpretacji oraz użycia 
odmiennych środków technicznych. Zapisał  to w Komentarzu, który jest integralną częścią 
wydanej dwukrotnie przez PWM partytury  (1968 i 1973) 
Stworzenie własnej wersji tego utworu pociągało mnie od dawna, a wyobrażenie, jak 
powinien on zabrzmieć w nowej interpretacji, ewoluowało latami. Dodatkowym impulsem do 
podjęcia tego tematu stała się panująca ostatnio moda na reinterpretację i 
„uwspółcześnianie” elektronicznych kompozycji polskiej awangardy lat sześćdziesiątych, 
sięgająca do obiegowych i powszechnie stosowanych we współczesnej praktyce muzycznej 
elektronicznych narzędzi dźwiękowych. 
Rozmaitość dostępnych obecnie technik generowania i przetwarzania dźwięku, pozorna 
łatwość i szybkość uzyskiwania atrakcyjnych brzmień  wzbudziła we mnie chęć sięgnięcia po 
środki oszczędne i proste, podobne do tych, którymi dysponować mógł Bogusław Schaeffer 
w czasie komponowania Symfonii. 
Planując własną wersję Symfonii zadałam sobie pytanie: co tak naprawdę zostanie, gdy 
zrezygnuję z łatwo dostępnych programów efektowych, precyzyjnie syntezowanych 
dźwięków instrumentów wirtualnych i poprzestanę na elementarnych, surowych przebiegach 
generowanych elektronicznie nie tylko tam, gdzie w partyturze podane są suche parametry 
wielotonów, lecz również w tych przypadkach, gdy obiekty opisane są wyłącznie wrażeniowo 
– jako „uderzenia” czy „konstelacje”?  W którym momencie, przetwarzając ten prymitywny 
elektroniczny materiał dźwiękowy za pomocą prostych, dyskretnych operacji, 
umożliwiających modyfikacje na każdym etapie pracy z obiektem dźwiękowym, dojdę do 
stanu, który będzie odpowiadał kompozytorskiemu opisowi? 
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Metoda pracy, którą przyjęłam, jest w gruncie rzeczy identyczna z tą, która obowiązywała w 
klasycznym studiu manualnym, jeszcze przed erą syntezatorów oferujących kompozytorom 
nie tylko gotowe brzmienia, lecz także interfejs klawiatury – tak przyjazny każdemu 
wykształconemu klasycznie muzykowi. Ówczesny brak możliwości przekładania znajomych, 
instrumentalnych gestów na świat dźwięków elektronicznych był zachętą do poszukiwania 
oryginalnych sposobów organizacji materiału muzycznego. Naturalny na tym etapie rozwoju 
technologii dźwiękowej czasochłonny, laboratoryjny tryb pracy ograniczał wprawdzie 
spontaniczność tworzenia, lecz dawał w zamian możliwość głębokiej ingerencji w powstające 
dźwięki i panowanie nad każdym etapem kształtowania ostatecznej postaci utworu. 
Symfonia Schaeffera jest doskonale wpisana w realia studia manualnego i w takim studiu 
powstała jej pierwsza, „wzorcowa” wersja. Przenosząc tę metodę w środowisko cyfrowych 
narzędzi dźwiękowych pozostałam wierna estetyce epoki, w której schaefferowska Symfonia 
powstała. Jednocześnie nie chciałam dokonywać historycznie wiernej rekonstrukcji i 
realizować projektu w technice analogowej, wykorzystując „instrumentarium z epoki”, choć 
przy pewnym wysiłku byłoby to jeszcze możliwe. Istnieje przecież wzorcowa wersja 
autorstwa Bohdana Mazurka, ale powielanie jego osiągnięć nie było moim celem. 
Interesującą natomiast wydała mi się próba usłyszenia ówczesnego świata dźwięków i 
odtworzenia w technologii cyfrowej typowych dla studia analogowego, dyskretnych procedur 
budowania obiektów dźwiękowych. 
Postanowiłam zatem realizować utwór „krok po kroku” – składając wszystkie obiekty z 
pojedynczych przebiegów i stosując jak najdokładniej przetworzenia opisane w partyturze. 
Jak zaznaczył Bogusław Schaeffer we Wstępie do niej, wybrane środki realizacji utworu 
„zawsze jednak powinny wiązać się z założeniami materiałowymi wysuniętymi przez 
kompozytora”. Jednocześnie w nocie programowej „Warszawskiej Jesieni” z 1987 roku 
kompozytor ów zauważa, że „Symfonia ma szanse na realizacje w każdym następnym 
dziesięcioleciu, przy użyciu nowych środków […] każda epoka może wyrazić swoje emocje, 
swój stosunek do tworzywa, swoją ekspresję” 
Starając się uczynić zadość tym życzeniom, nie unikałam osobistego spojrzenia na utwór i 
świadomie szukałam takiego ujęcia, które wnosząc element nowości nie byłoby sprzeczne z 
ideą stylowego wykonania. Zdecydowałam się na realizację Symfonii w systemie dźwięku 
dookólnego, jako że do tej pory taka wersja nie zaistniała w przestrzeni publicznej. 
Rozłożenie akcji muzycznej w otaczającej słuchacza panoramie, operowanie przestrzenią i 
ruchem pozornych źródeł dźwięku od początku należało do głównych środków wyrazu w 
muzyce elektronicznej. Świadczą o tym ważne utwory z jej pionierskich czasów takie jak 
pięciokanałowy Gesang der Jünglinge Stockhausena (1956), czy skomponowany na 450 
głośników umieszczonych w słynnym pawilonie Le Corbusiera Poème électronique Edgarda 
Varèse’a (1958). 
Moja nowa realizacja Symfonii – muzyki elektronicznej, kompozycji Bogusława Schaeffera 
sprzed blisko półwiecza – ma charakter eksperymentu estetyczno-poznawczego, którego 
celem było stworzenie wersji współczesnej, lecz historycznie wiernej pierwotnej idei zawartej 
w partyturze. Dlatego też dokonałam szczegółowej, krytycznej analizy wydanych drukiem 
partytur i wraz ze szczegółowym opisem stosowanych metod zawarłam go w książce 
„ Symfonia – muzyka elektroniczna Bogusława Schaeffera w stylu epoki”, towarzyszącej 
wydaniu dzieła na płycie Blu-ray. (wyd. AUDIOLOGOS, Warszawa, 2013) 
Światowa premiera tej wersji utworu miała miejsce 23 października 2013 na   
5 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej „Musica Electronica Nova” we 
Wrocławiu. 
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Odrębnym polem mojej aktywności zawodowej jest rozpoczęta jeszcze w czasie studiów 
dydaktyka na Wydziale Reżyserii Dźwięku, początkowo koncentrująca się wokół zagadnień 
specjalistycznego szkolenia wrażliwości reżyserów na barwę dźwięku. Zagadnienia pamięci 
barwy dźwięku były przedmiotem moich badań w trakcie studiów doktoranckich i jakkolwiek 
moja wiele lat później obroniona praca doktorska dotyczyła zupełnie innych zagadnień, to 
badania owe były podstawą opracowania  do dziś obowiązującego programu zajęć na I roku 
Reżyserii Dźwięku. W kolejnych latach powierzono mi przedmiot „Realizacja muzyki 
eksperymentalnej” na WRD oraz wykłady „Muzyka elektroniczna” na Wydziale I i „Sztuka 
dźwięku” dla słuchaczy Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej. 
Prowadzenie tych wykładów i zajęć warsztatowych, które kończy publiczna prezentacja prac 
studenckich, harmonijnie łączy się z kolejną uprawiana przeze mnie dziedziną – 
działalnością koncertową w zakresie muzyki elektroakustycznej i sztuk multimedialnych. 
Obejmuje ona zarówno organizację, opiekę artystyczną, a niekiedy kuratorską nad 
koncertami, często łączonymi z wystawami i prezentacjami multimedialnych projektów, jak i 
działania czysto artystyczne w postaci projekcji dźwięku i wykonawstwa partii elektronicznej 
prezentowanych utworów. 
Ta ostatnia aktywność towarzyszy mi w ciągu całego przebiegu kariery realizatora muzyki 
elektroakustycznej, bowiem sposób prezentacji/interpretacji komponowanego w warunkach 
studyjnych utworu na sali koncertowej jest niezwykle ważnym, końcowym etapem pracy 
reżysera dźwięku. W celu przekazania istotnych wartości utworu w warunkach koncertowych 
konieczne jest każdorazowe odpowiednie wyreżyserowanie obrazu dźwiękowego, co 
wymaga odpowiednich kwalifikacji artystycznych oraz wiedzy i umiejętności technicznych. 
Wąska grupa osób przygotowanych do tego typu działalności stale współpracuje z 
organizatorami koncertów muzyki elektronicznej. Od ponad trzydziestu lat działam w tym 
zakresie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, a od 
piętnastu jestem również konsultantem i szefem grupy reżyserów dźwięku, moich 
wychowanków, pracujących na festiwalowych koncertach. 
Ostatnimi czasy, oprócz prowadzenia własnej działalności artystycznej i dydaktyki, aktywniej 
włączyłam się w prace prowadzące do modernizacji UMFC. Od lutego 2010 do czerwca 
bieżącego roku współkierowałam, wraz z dr hab. Joanną Napieralską, Międzyuczelnianą 
Specjalnością Multimedialną (MSM)  finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
obecnie wraz z dr Jarosławem Regulskim biorę udział w pracach pilotażowych dotyczących 
wprowadzenia w naszej uczelni e-learningu i distance-learningu. 
Prowadzę również działania na rzecz ściślejszej współpracy studentów różnych uczelni i 
wydziałów artystycznych ze studentami UMFC zainteresowanymi szeroko pojętą sztuką 
multimedialną. Sądzę bowiem, po trzyletnim okresie wdrażania projektu MSM, że dla 
młodych muzyków różnych specjalności niezwykle ważną jest umiejętność zawodowego 
wejścia w obszar najnowszych technologii i zdefiniowania miejsca swojej profesji w świecie 
zdominowanym przez elektroniczne media. Budowaniu odpowiednich kompetencji służy nie 
tylko nabywanie sprawności w operowaniu narzędziami powstałymi w wyniku rewolucji 
cyfrowej, lecz również – a może przede wszystkim – poszerzanie perspektywy działań 
twórczych o nowe rejony stworzone przez cyfrową technologię i nowy komunikacyjny 
porządek świata. Dla klasycznie kształconych muzyków, od dzieciństwa skupionych na 
indywidualnej, dość wąsko specjalizowanej pracy, szczególnie ważne jest rozbudzenie 
zainteresowań wykraczających poza ich „naturalne środowisko”, otwarcie na współpracę – 
nie tylko podwykonawstwo – w tworzeniu dzieł multi- i intermedialnych, zrozumienie 
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współczesnych uwarunkowań sztuki oraz rozbudzanie kreatywności, często stłumionej w 
procesie tradycyjnej edukacji. Osiągnięciom takich celów, oprócz wzbogacenia oferty 
programu studiów, sprzyja tworzenie platform współpracy twórczej i prezentacji dzieł 
młodych artystów różnych specjalności. Od wielu lat, oprócz prowadzenia zajęć 
poświęconych szeroko rozumianej sztuce dźwięku, sprawuję opiekę nad coraz liczniejszymi  
w naszej uczelni imprezami artystycznymi – koncertami, pokazami, wystawami prac 
powstałych na pograniczu różnych sztuk. Wraz z dr hab. Joanną Napieralska dbamy, by nasi 
studenci mieli kontakt z najwybitniejszymi twórcami działającymi w opisywanym obszarze. 
Na liście współpracujących z nami osobistości znaleźć można nazwiska z wielu ważnych 
ośrodków z Polski, Europy i świata. Są tam m.in. profesorowie: Krzysztof Wodiczko 
(Uniwersytet Harvarda, MIT), Stanisław Wieczorek (ASP Warszawa), Ryszard Kluszczyński 
(Uniwersytet w Łodzi), Marek Chołoniewski (Akademia Muzyczna w Krakowie i UJ), Elżbieta 
Sikora (Paryż), Grzegorz Biliński (ASP Kraków), Stephen Deutsch (Bournemouth University), 
Jörg Lensing (Dortmund), Larry Sider (School of Sound, Londyn) Krzysztof Szlifirski 
Krzysztof Knittel, Nikodem Wołk-Łaniewski, Michał Żarnecki (UMFC Warszawa). Nasze 
działania wsparli również wybitni artyści młodszego pokolenia: Cezary Duchnowski  
(Wrocław), Miłosz Łuczyński (Paryż), Paweł Janicki (WRO Wrocław), Paweł Miszewski, Piotr 
Welk, Wojciech Błażejczyk (Warszawa). Po trzech latach działalności MSM, w trakcie 
których prowadzono równolegle wszechstronny kurs zagadnień multimedialnych dla kadry 
dydaktycznej, zaczynamy dysponować potencjałem do stworzenia jednostki organizacyjnej, 
która stanowiłaby ośrodek multimedialnych działań – artystycznych, naukowych i 
dydaktycznych. Zdając sobie jednak sprawę z trudności takiego przedsięwzięcia zamierzam 
kontynuować „pracę organiczną”  - dalsze, wspólnie ze studentami, zgłębianie estetycznych, 
warsztatowych, naukowych i artystycznych zagadnień z interesującego mnie od zawsze 
pogranicza sztuk i nauki oraz konsekwentne współdziałanie w procesie modernizacji naszej 
uczelni. 
Pozostając wierna obranej drodze, w najbliższym czasie będę realizować kolejny projekt 
artystyczny - instalację inspirowaną twórczością Bogusława Schaeffera w związku z jego 
jubileuszem. Planuję również – oprócz kontynuacji dotychczasowej linii działań – podjęcie 
tematów programowania obiektowego tak w mojej osobistej twórczości, jak i w dydaktyce. 
Uważam bowiem, że łączenie doświadczenia z innowacyjnością stwarza największe szanse 
na pełny i harmonijny rozwój nauczyciela akademickiego i artysty. 
 
 
 
Warszawa, 16 grudnia 2013. 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 


