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 Muzyka nieustannie towarzyszy mi od pierwszych chwil mojego życia. Tradycje  

muzyczne mojej rodziny sięgają  XIX wieku.  Rodzice moi są wiolonczelistami, zatem wybór 

instrumentu nie nastręczał mi wielu problemów. Fakt ten był dla mnie oczywisty                                 

i naturalny, a konsekwencje tej decyzji ponoszę do dziś, nie żałując wyboru swej drogi 

życiowej.   

Podstawową i  średnią  edukację muzyczną  w specjalności – gra na wiolonczeli 

odbyłam w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. Im. Karola Szymanowskiego                    

w Warszawie, w klasie mojego ojca – prof. Andrzeja Wróbla. Już wtedy przejawiałam 

zainteresowanie utworami nie należącymi do głównego kanonu literatury wiolonczelowej. 

Program dyplomu w szkole średniej  zawierał tylko utwory muzyki XX wieku. Wykonałam 

wtedy Etiudy Mścisława Rostropowicza, Solo IV znakomitego polskiego kompozytora – 

Zbigniewa Bagińskiego, utwór młodego i już wtedy niezwykle zdolnego kompozytora 

(mojego brata)  – Piotra Wróbla – Abstrakcje, które zostały napisane specjalnie dla mnie                       

i specjalnie na tę okoliczność  oraz Koncert na wiolonczelę i orkiestrę dętą (w wersji na 

wiolonczelę i fortepian) Friedricha Guldy. Dzieło to wymaga od solisty doskonale 

opanowanego warsztatu i świetnej techniki, dlatego fakt, iż Koncert  ten posiadam                            

w  swoim repertuarze od wielu lat, uważam za jeden ze swych pierwszych wiolonczelowych 

sukcesów. 

Studia wiolonczelowe  ukończyłam w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina                

w Warszawie. Początkowo studiowałam w klasie prof. Andrzeja Orkisza,  a od drugiego roku, 

aż do dyplomu – ponownie znalazłam się pod opieką  artystyczną i  dydaktyczną  mojego ojca 

– prof. Andrzeja Wróbla.  

Często zadawano mi pytanie: „jak to jest, uczyć się u własnego ojca?” Odpowiadałam 

wówczas, że  studiowanie u pedagoga  posiadającego olbrzymi dorobek artystyczny i   duże 

doświadczenie dydaktyczne, który  zawsze służy dobrą radą i wspaniałymi pomysłami przy 

współtworzeniu działa artystycznego nie jest  przeszkodą nawet wtedy,  kiedy  są to tak 

bliskie  koneksje rodzinne.  

Ojciec mój - jako pedagog -  przekazał mi nie tylko wiedzę stricte wiolonczelową, ale też 

sposób postrzegania świata i muzyki, a nade wszystko chęć bliższego poznawania polskiej 

kultury muzycznej, o czym  wspomnę poniżej. 
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Już jako studentka, w 2003 r., podczas I Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej,  

miałam przyjemność wykonywać z zespołem kameralnym Camerata Vistula – po raz 

pierwszy od 1868 roku – utwór odkryty właśnie przez mojego ojca pt.: Scena dramatyczna na 

wiolonczelę i kwintet smyczkowy polskiego kompozytora, uznawanego za geniusza doby 

pochopinowskiej – Antoniego Stolpego. Utwór ten  w tym samym składzie został nagrany na 

płytę CD i ukazał się nakładem wytwórni ProMusicaCamerata, wraz z innymi dziełami 

kameralnymi  tego kompozytora. 

Zamiłowanie do odkrywania nieznanych faktów i dzieł z historii muzyki polskiej,                             

a zwłaszcza z tej jej części, która łączy się z działalnością polskich wiolonczelistów, 

zaowocowała po raz pierwszy w 2005 r. Wynikiem wielu moich gruntownych badań  jest 

praca magisterska pt. „Wiolonczeliści polscy XIX wieku”, której  promotorem był  mój ojciec. 

Praca ta, to dzieło pionierskie, odkrywa nieznane dotąd meandry historii polskich 

wiolonczelistów. Nadal zresztą kontynuuję badania dotyczące w/w tematu.  

 

Po uzyskaniu dyplomu w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie  

podjęłam studia muzykologiczne w Instytucie Historycznym   Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończyłam je w roku 2011, a praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. Aliny 

Żórawskiej-Witkowskiej dotyczyła wiolonczelistów polskich I połowy XX wieku. Materiały 

potrzebne do napisania tej pracy zbierałam  analizując i gromadząc liczne artykuły  i notki                    

z polskiej prasy społecznej i muzycznej I poł. XX wieku, odwiedzając liczne archiwa 

filharmonii, akademii muzycznych, urzędów stanu cywilnego i instytutów. Przeprowadziłam 

też wywiady z żyjącymi potomkami i wychowankami omawianych przeze mnie 

wiolonczelistów. To zaowocowało nie tylko wzbogaceniem pracy o ciekawe informacje                       

z życia prywatnego tych artystów, ale także powiększyło i tak sporą ikonografię. Praca została 

oceniona bardzo wysoko.  

Pozostając przy temacie moich prac naukowych i publikacji,  wspomnę też o mojej 

pracy doktorskiej, która również miała charakter odkrywczy. Jej temat to: „Polska miniatura 

wiolonczelowa XIX w. na podstawie wybranych utworów”. Utwory te, to w większości 

odkryte, najprawdopodobniej nigdy nie grane, a z pewnością nigdy nie nagrywane miniatury 

ukazujące stylistyczny przebieg rozwoju polskiej literatury wiolonczelowej. Jednym                            

z najciekawszych odkryć tej pracy były miniatury   Serenada oraz  Nokturn op. 1  Ludomira 

Różyckiego. Te dwa utwory zdobyły w 1904 r. nagrodę na konkursie kompozytorskim i, co 

wyraźnie widać na rękopisie kompozytora, obydwie oznaczone są przez niego jako właśnie 

„opus 1”.  
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W tym czasie inna kompozycja Ludomira Różyckiego – scherzo symfoniczne „Stańczyk” 

osiągnęła również  wielki sukces, a sam autor wybierał się w podróż artystyczną do Berlina – 

postanowił, dla większego efektu medialnego,  oznaczyć to scherzo  oficjalnie też „opus 1”. 

Zatem dwie miniatury wiolonczelowe uległy totalnemu zapomnieniu, a światło dzienne 

ujrzały dopiero w 2012 r. i zostały omówione w mojej dysertacji doktorskiej.  

W pracy tej jednak nie ograniczyłam się tylko do ścisłego omówienia prezentowanych 

utworów i przybliżenia ich rysu historycznego, analizy formalnej czy biogramu kompozytora. 

Podjęłam również próbę zebrania, opisania i scharakteryzowania  elementów wykonawczych 

właściwych dla salonowego stylu romantycznego.  Pod tym kątem,  wraz z pianistą 

Mariuszem Dropkiem, nagrałam wszystkie te  miniatury na płytę CD.  Otrzymała ona  tytuł 

„Les Larmes” (od pięknej miniatury Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego), była również 

światową premierą fonograficzną i stanowiła część artystyczną rozprawy doktorskiej. 

 

Historię muzyki polskiej i  dokonania polskich kompozytorów starałam się przybliżać 

szerszemu gronu czytelników w kilku swoich publikacjach. Były to: 

 biogram wiolonczelisty Arnolda Rezlera (zaprezentowane w omówieniu do koncertu                       

z okazji 100-lecia urodzin artysty, który odbył się w UMFC w  ramach cyklu „Środa w 

Akademii”, (16. III. 2009 roku),  

 biogramy kompozytorów: Ludomira Różyckiego i Witolda Maliszewskiego 

(zaprezentowane w książeczkach   IV i V edycji Festiwalu  Polskiej Muzyki Kameralnej),  

 omówienie do płyty „Les Larmes” (wwMusic 003),  

 omówienie do płyty „Choralis Passeris” (DUX, 1220).  

 

Od października 2015 r. współpracuję z nowopowstałym pismem branżowym „Frederic”,                  

jako członek redakcji muzyki polskiej. W pierwszych numerach ukażą się moje artykuły                      

o życiu i twórczości Witolda Maliszewskiego oraz Antoniego Stolpego. 

Mimo,  iż piszę dość dużo artykułów związanych z muzyką polską i planuję wydać książkę                           

o polskich wiolonczelistach XIX w XX w. i polskiej literaturze wiolonczelowej tego okresu, 

to głównym nurtem mojej działalności artystycznej jest przede wszystkim granie – 

koncertowanie i nagrywanie. 

  Gdybym chciała w kilku słowach scharakteryzować moje dotychczasowe dokonania, 

mogłabym napisać: „muzyka polska – prawykonania, pierwsze współczesne wykonania, 

światowe premiery fonograficzne”. 
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W swym dorobku posiadam liczne prawykonania dzieł współczesnych kompozytorów 

polskich, takich jak: Zbigniew Bagiński (Duety na dwie wiolonczele; Opowieść jesienna na                   

3 wiolonczele i skrzypce), Jerzy Derfel (Trio wiolonczelowe), Benedykt Konowalski                         

(4 temperamenty na 4 wiolonczele; Koncert potrójny na 3 wiolonczele), Bartosz Kowalski 

(Etnia II na wiolonczelę i kwintet smyczkowy), Krzysztof Herdzin (Choralis Passeris na 

wiolonczelę i kwintet smyczkowy), Jerzy Maksymiuk (Białe, czarne, harmonijka… na                           

3 wiolonczele i fortepian), Piotr Wróbel (Abstrakcje; Abrakadabra; Moliendo cafe na 

wiolonczelę i kwintet smyczkowy).  

Pierwsze współczesne wykonania XIX-wiecznych utworów polskich to ważna 

dziedzina moich dokonań. Miałam zaszczyt prezentować publiczności wiele przepięknych                     

i niesłusznie zapomnianych wiolonczelowych dzieł kompozytorów polskich. Było to                           

i zawsze jest  dla mnie niezwykłe doświadczenie.  O ile w przypadku prawykonania utworu 

kompozytora żyjącego, twórca może podzielić się swoimi wskazówkami, przemyśleniami 

etc., które powinny pomóc w zrozumieniu i jak  najtrafniejszej interpretacji utworu, o tyle 

stykając się po raz pierwszy z dziełem, które nie nierzadko przeleżało ponad sto lat, 

niezauważane przez nikogo na odległych półkach bibliotecznych archiwów, nie ma takiej 

możliwości. W takiej sytuacji muzyk jest „zdany” tylko na własną interpretację, intuicję                         

i muzykalność, od której zależy nie tylko opinia słuchaczy, ale także  zaistnienie kompozytora 

we współczesnym świecie muzycznym, w salach koncertowych i nagraniach. Suche i 

beznamiętne odegranie zaznaczonych przez kompozytora wysokości dźwięków spowoduje, 

że publiczność będzie miała nadzieję, iż utwór trafi z powrotem tam, skąd go zupełnie 

niepotrzebnie wywleczono. Gdy natomiast podejdziemy do tego tematu z pasją, misją 

uświadamiania polskim melomanom, że naprawdę „najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka 

polska”, utwór odczytamy dokładnie i dodamy do niego całe swoje serce i zaangażowanie – 

wówczas publiczność zacznie się zastanawiać, co takiego działo się przez ostatnich 150 lat, że 

nikt tego arcydzieła wcześniej nie wykonywał 

Listę moich „pierwszych współczesnych prawykonań” otwiera jeden z piękniejszych 

utworów wiolonczelowych – Scena dramatyczna Antoniego Stolpego. Wykonałam tę 

kompozycję , jak już wspominałam,  z zespłem Camerata Vistula. Z tym samym zespołem 

zaprezentowaliśmy publiczności, podczas kolejnej edycji Festiwalu Polskiej Muzyki 

Kameralnej w 2011 r. Suitę op. 20 Witolda Maliszewskiego (w opracowaniu na wiolonczelę                

i sekstet smyczkowy). Ponadto byłam pierwszym od stu lat wykonawcą takich dzieł jak: 

Fantazja na wiolonczelę i orkiestrę Antoniego Stolpego (z Orkiestrą Polskiego Radia 

„Amadeus” poszerzoną o instrumenty dęte, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal), Serenada na 
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wiolonczelę i orkiestrę Marcelego Popławskiego (z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej 

pod dyrekcją Jacka Rogali), a także „Addio” na głos i 4 wiolonczele Wilhelma Troschla.  

 Do kategorii „światowa premiera fonograficzna” mogę zaliczyć aż 5 płyt CD z moim 

udziałem. Pierwsza – z dziełami Antoniego Stolpego – wydana przez wytwórnię 

ProMusciaCamerata w roku 2003.  

 

 

Na drugiej znalazły się utwory kameralne świetnego polskiego kompozytora XX w. – 

Aleksandra Kulikowskiego. Wraz z pianistą Mariuszem Rutkowskim dokonaliśmy nagrania 

Suity na wiolonczelę i fortepian tego kompozytora. Płyta została wydana przez firmę DUX                       

w 2007 r.  

 

Kolejna – to pierwsza płyta nagrana w całości przeze mnie. W duecie z pianistą 

Mariuszem Dropkiem wykonujemy na niej polskie miniatury wiolonczelowe: utwory Marii 

Szymanowskiej – wybitnej polskiej pianistki i kompozytorki z XIX w.; Ignacego Feliksa 

Dobrzyńskiego – najwybitniejszego kompozytora muzyki kameralnej epoki romantyzmu; 

Zygmunta Noskowskiego, który był z kolei najwybitniejszym polskim symfonikiem                             

i wychowawcą wielu znakomitych kompozytorów; Antoniego Rutkowskiego – znakomitego 

pianisty i kompozytora, przyjaciela Ignacego J. Paderewskiego; Ludomira Różyckiego;                      

i kompozycje polskich wiolonczelistów XIX w. – Samuela Kossowskiego, Władysława 
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Aloiza, Henryka Adamusa, Aleksandra Wierzbiłłowicza, Henryka Waghaltera i Karola 

Skarżyńskiego. Płyta była częścią mojej rozprawy doktorskiej. 

 

 Za jedno z ciekawszych dokonań fonograficznych uważam moje nagranie (oczywiście 

światowa premiera fonograficzna) Koncertu na wiolonczelę i orkiestrę Aleksandra 

Kulikowskiego w znakomitej instrumentacji  Piotra Wróbla. Koncert został napisany w 1972 

roku, a konsultantem partii wiolonczelowej był prof. Andrzej Wróbel. On też, w zamyśle 

kompozytora, miał być pierwszym wykonawcą tego dzieła. Wówczas do prawykonania nie 

doszło, ale po ponad 40 latach, Andrzej Wróbel, chcąc upowszechniać twórczość Aleksandra 

Kulikowskiego, najpierw doprowadził do nagrania dzieł kameralnych tego kompozytora, a 

później – symfonicznych i koncertów: Koncert skrzypcowy (Konstanty Andrzej Kulka, Polska 

Orkiestra Radiowa, dyr. Paweł Przytocki), Koncert fortepianowy (Piotr Banasik, Polska 

Orkiestra Radiowa, Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Marcin Nałęcz-Niesiołowski) i Koncert 

wiolonczelowy (Anna Wróbel, Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Łukasz Borowicz). Nagrany 

został też poemat symfoniczny Na Jeziorze Genezaret,  
  

Jestem niezwykle dumna, że mogłam wziąć udział w tym projekcie, który pozwolił mi 

bliżej poznać twórczość  Aleksnadra  Kulikowskiego –  jego niespotykane poczucie harmonii 

i wyczucie frazy oraz kontrapunktu, ale także niezwykły życiorys. W książeczce załączonej 

do płyty z tymi koncertami  zawarte są wspomnienia jego uczniów -  dziś wybitnych 

profesorów sztuk muzycznych  i autorytetów dla następnych pokoleń:  Stanisława Moryto, 

Krzysztofa Heringa, Izabeli Targońskiej,  Andrzeja Wróbla.   

Płytę z koncertami i poematem symfonicznym Aleksandra   Kulikowskiego wydało  Polskie 

Radio w 2014 roku. 
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.  

 Ostatnią, jak dotychczas, moją płytą, którą można wpisać w rejestr światowych 

premier fonograficznych, jest moja płyta „Choralis Passeris”, którą nagrałam z zespołem 

Camerata Vistula, a wydała ją wytwórnia DUX w 2015 r.  

Jest to płyta, którą uważam za swego rodzaju podsumowanie pewnego etapu mojego 

życia artystycznego i dokonań z nim związanych, dlatego też pragnę ją wskazać jako 

najistotniejszy punkt mojej działalności artystycznej, zgodnie z ustawą o stopniach 

naukowych i tytule naukowym (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2013 r., Dz. U. 

Nr 65, poz. 595).  

 

Płyta została skonstruowana tak, aby móc w pełni zaprezentować przekrój literatury 

wiolonczelowej – od XIX do XXI wieku.   Znalazły się na niej wspaniałe dzieła, chyba jedne 

z bliższych memu wiolonczelowemu sercu. Tym bardziej, że każde z tych dzieł ma swoją 

odrębną, niezwykle ciekawą historię, którą starałam się również przybliżyć słuchaczom                         

w załączonej do płyty książeczce.  

 Serenada Mieczysława Karłowicza, która otwiera cały album jest, czym się zawsze 

szczycę – moim wiolonczelowym „dobrem rodowym”. Otóż Karłowicz napisał ją podczas 

swego pobytu w Berlinie, gdzie poznał znakomitego polskiego wiolonczelistę  z Poznania 

– Zygmunta Butkiewicza.  Jemu poświęcił ten utwór i z nim  go wykonywał.  

Butkiewicz z kolei przekazał odpis rękopisu tego utworu swojemu najlepszemu uczniowi, - 

Arnoldowi  Rezlerowi.  Artysta opracował tę Serenadę na wiolonczelę z orkiestrą i w tej 
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wersji  ją  wykonywał. Nuty, jak nakazywała tradycja – przekazał swojemu uczniowi – 

Andrzejowi Wróblowi, który Serenadę prezentował we własnym opracowaniu na wiolonczelę 

i kwintet. W takiej też formie ja, jako absolwentka klasy prof. Andrzeja Wróbla wykonuję ten 

utwór i również nagrałam go z zespołem Camerata Vistula.  

 Scenie dramatycznej Antoniego Stolpego już wcześniej wspominałam – nie mogło jej 

zabraknąć na mojej, tak osobistej i subiektywnej płycie, na której dobór repertuaru                               

z pewnością nie był przypadkowy. 

 Kolejną ciekawostką, utworem nagranym na płycie „Choralis Passeris” jest Suita                

op. 20 Witolda Maliszewskiego, nieco zapomnianego kompozytora, który był  

nauczycielem Witolda Lutosławskiego. Jest to utwór czteroczęściowy, w którym każda z 

części  utrzymana jest w zupełnie innym charakterze i stylu: archaizująca, neobarokowa 

Aria, włoska Serenada                      z quasi-arabskimi inklinacjami, śpiewny i 

romantyczny Romans oraz lekki, salonowy Walc. 

Za utwór ten kompozytor otrzymał  I nagrodę na konkursie kompozytorskim w Paryżu. 

Nagranie to ma nieco  przybliżyć jego twórczość oraz zwrócić uwagi publiczności na wiele 

innych zalet artysty  i  zainteresować pozostałymi dziełami tego kompozytora. 
 

Jak już wspominałam, na płycie „Choralis Passeris” znalazły się też  utwory z XIX, XX                    

i XXI w. Muzykę najnowszą reprezentują dwie kompozycje znakomitych, młodych polskich 

twórców. Obywa utwory zostały napisane specjalnie dla mnie: 

 „Choralis Passeris” to utwór Krzysztofa Herdzina; o utworze sam kompozytor pisze, że 

jest to „próba odniesienia się do kontemplacyjnego charakteru muzyki sakralnej, 

inspirowana jednogłosowym śpiewem liturgicznym”.  Dzieło jest naprawdę niezwykłe, a 

swoje światowe prawykonanie estradowe miało podczas  III Ursynowskiego Festiwalu 

Muzyki Kameralnej i Organowej i zostało bardzo owacyjnie przyjęte zarówno przez 

publiczność, jak i obecnego na sali kompozytora.  

(polskie tłumaczenie tytułu w/w utworu  to „chorał wróblowy” dlatego uznałam, że będzie też 

idealnym tytułem całej płyty). 

 „Moliendo cafe, fantazja wenezuelska” utwór  kończący płytę – dzieło Piotra Wróbla, 

najmłodszego ze wszystkich kompozytorów, których utwory zostały uwiecznione na 

płycie. „Moliendo cafe” to utwór, który powstał w 2007 r. na moje zamówienie. 

Poprosiłam brata, aby napisał swoistą fantazję wenezuelską, potpourri złożone z 

różnych wenezuelskich melodii ludowych i popularnych. Uważam, że zrobił to 

znakomicie!  
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W utworze słychać cytaty z piosenek wenezuelskich z różnych regionów, a całość wieńczy 

największy tamtejszy hit – „Moliendo cafe”, w oryginale śpiewany przez Julio Iglesiasa. To 

oryginalna kompozycja, z wplecionymi cytatami, w której autor zastosował ciekawe efekty 

sonorystyczne – np. wiolonczela solo gra kostką do gitary, imitując tym samym 

charakterystyczne dla Wenezueli cuatro – małą gitarę. W roku 2010 z zespołem Camerata 

Vistula byliśmy w Caracas i graliśmy ten utwór dla wenezuelskiej publiczności. Owacje były 

ogromne, a publiczność – zachwycona! Dodam, że na koncercie obecny był również 

założyciel wenezuelskiego programu „El Sistema” – dr José Antonio Abreu, który pochwalił 

zarówno kompozycję, jak i wykonanie.  

Płyta „Choralis Passeris” jest nie tylko ważnym osiągnięciem w mojej działalności 

artystycznej i  podsumowaniem pewnego etapu mojej pracy, ale jest też, a może przede 

wszystkim,  istotnym elementem przywracającym blask niesłusznie zapomnianej muzyce 

polskiej i ukazującym bezsprzeczną wartość naszej rodzimej kultury.  

W mojej pracy staram się  działać zgodnie z myślą Zygmunta Glogera: „obce rzeczy 

wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązkiem.” Dlatego tak chętnie powiększam swój repertuar 

o muzykę kompozytorów polskich (mam już w planie trzy kolejne projekty udowadniające, że 

literatura wiolonczelowa to nie tylko Dworzak, Brahms i Schumann, ale także wielkie talenty 

rodem z Polski…) oraz poszerzam swoją wiedzę o polskich kompozytorach                                             

i wiolonczelistach.  Jako pedagog  zaznajamiam studentów z muzyką polską – grają i słuchają 

dzieła naszych kompozytorów  i  są nimi zachwyceni. Ze zdumieniem również stwierdzam,  

iż w czasie mojej edukacji dowiedziałam się wiele o polskich twórcach takich  jak Chopin, 

Moniuszko czy Szymanowski, o innych niewiele albo nic. Zatem mam swoją misję                         

i staram się ją realizować.  

Wracając jednak do mojej działalności artystycznej, wspomnę jeszcze o dwóch 

nagraniach dokonanych po otrzymaniu stopnia  doktora sztuki muzycznych. 

 Jedno z nich to Trio g-moll Henryka Melcera, nagrane wraz ze skrzypaczką Joanną Okoń i 

ukraińską pianistką Natalyą Zubko dla wytwórni ActePréalable.  
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Drugie, to płyta,  na której znalazło się przede wszystkim 12 Kaprysów op. 25 na wiolonczelę 

solo oraz Capriccio sopra un tema della ‘Niobe’ op. 22 Alfredo Piattiego, a także Serenada 

na trzy wiolonczele oraz Elegia na dwie wiolonczele tegoż kompozytora.      

  

 

 W utworze na dwie wiolonczele towarzyszy mi prof. Andrzej Wróbel, natomiast Serenadę 

wykonuje Rodzinne Trio Wiolonczelowe w składzie: Elżbieta, Anna, Andrzej Wróblowie. 

Płyta z Kaprysami nie jest wprawdzie światową premierą fonograficzną, ale jest 

pierwszą płytą z tym repertuarem w Polsce (myślę tu o Kaprysach A. Piattiego), nagraną 

przez polskiego wykonawcę. Było to dla mnie wielkie wyzwanie i  jestem też bardzo dumna, 

że udało mi się je zrealizować. Mam nadzieję, że efekt mojej pracy podoba się również 

słuchaczom.  Kaprysy A. Piattiego to – jak trafnie zauważył Yehudi Menuhin – swego 

rodzaju Wiolonczelowy Nowy Testament (za Stary Testament Menuhin uznał 6 Suit na 

wiolonczelę solo J. S. Bacha), natomiast powszechnie utwory te uznawane są za probierz 

sprawności technicznej wiolonczelistów. Moim dodatkowym celem przy nagrywaniu 

Kaprysów było też ukazanie ich jako pięknych, samodzielnych, ciekawych utworów, 

nasyconych wspaniałym belcanto wprost z włoskich oper, a nie jako trudnych  i nudnych, 

odrażających i budzących od lat powszechną grozę studenckich etiud.  Mam nadzieję, że mój 

zamiar udało mi się osiągnąć.  
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Moja działalność  artystyczna nie  ogranicza  się jedynie do  nagrań.   Jestem również 

wykonawcą wielu koncertów. Ich szczegółowy wykaz zamieściłam w załączniku, a poniżej  

omówię je bardziej ogólnikowo. 

  

Po uzyskaniu stopnia  doktora sztuk muzycznych  najwięcej miejsca  w moich 

programach koncertowych zajmowała muzyka polska. Bardzo często występowałam jako 

solistka z zespołem kameralnym  Camerata Vistula wykonując utwory, które znalazły się na 

omawianej powyżej płycie „Choralis Passeris”. Często też  brałam udział w koncertach 

kameralnych wykonując m.in. Tria fortepianowe H. Melcera, Fr. Chopina, A. Panufnika i in. 

Miałam przyjemność współpracować z wieloma znakomitymi muzykami, m.in. z Joanną 

Ławrynowicz, Andrzejem Gębskim, czy Piotrem Szymanowiczem.  Dużo też koncertowałam 

z Rodzinnym Triem Wiolonczelowym, z którym wykonujemy transkrypcje wielu arcydzieł 

muzyki polskiej i światowej.  Koncerty tego zespołu zawsze przyjmowane są owacyjnie                       

i entuzjastycznie.  

Najczęściej jednak występuję z różnymi pianistami, a są to: Jerzy Maciejewski, 

Mariusz Dropek, Małgorzata Marczyk, Piotr Szymanowicz, Tomasz Pawłowski i wielu 

innych. 

Należę też do kilku zespołów kameralnych, których historia może nie jest bardzo 

długa, ale wszyscy członkowie pracują nad  rozwinięciem ich działalności.  

Są to: 

 „Trio Niezwykłe”  (A. Wróbel – wiolonczela, L. Zalesińska – mezzosopran,                             

P. Szymanowicz – fortepian),  z którym występowaliśmy nie tylko w Polsce, ale i za 

granicą, prezentując publiczności wzruszające polskie pieśni na głos, wiolonczelę                    

i fortepian, takich kompozytorów jak: J. Nowakowski, M. Karasowski,                                    

K. Lubomirski, I. F. Dobrzyński.  

  „Kwartet Pozytywny” (J. Bokszczanin – pozytyw, W. Walasek,  E. Walasek-

Gorczyca – skrzypce, A. Wróbel – wiolonczela);  z tym zespołem  koncertowałam na 

wielu festiwalach muzyki kameralnej i organowej. Utworami „wyjściowymi” dla tego 

egzotycznego składu, są „Bagatele” A. Dworzaka oraz „La priere” A. Guilmanta. 

Ponadto gramy w różnych konfiguracjach instrumentalnych, a podczas jednego                          

z koncertów, wraz z Janem Bokszczaninem grającym wówczas na pozytywie 

dokonaliśmy pierwszego współczesnego wykonania utworu „Fanstasiestück” 

Mieczysława Surzyńskiego.  
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Wymieniając moje dokonania nie mogę  pominąć koncertów edukacyjnych. Tę trudną misję, 

polegającą na umuzykalnianiu  dzieci i młodzieży prowadzę już od 20 lat (pierwsze takie 

koncerty zagrałam będąc niewiele starszą od mojej publiczności). Współpracuję z wieloma 

ośrodkami prowadzącymi tego typu działalność, w tym przede wszystkim z Estradą 

Kameralną Filharmonii Narodowej.  

Współpracuję również z orkiestrami kameralnymi:  

 Warsaw Camerata pod dyrekcją Pawła Kos-Nowickiego,  

 Sinfonia Viva, po dyrekcją Tomasza Radziwonowicza,  

 Radomska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego.  

Zatem, jak widać – na brak zajęć nie mogę narzekać. Może nie wszystkie są spektakularne, 

ale na pewno wszystkie  potrzebne.  

Jak mawiał mój Dziadek – Leon Piwkowski – wspaniały muzyk, wieloletni pierwszy 

puzonista Filharmonii Narodowej, współtwórca i artysta legendarnego zespołu muzyki 

renesansowej Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses, ale także członek wielu orkiestr 

tanecznych i big-bandów : „prawdziwy muzyk powinien umieć grać zarówno klasykę, jak                       

i muzykę rozrywkową”. Dlatego też w moim życiu często skłaniam się ku tej lżejszej muzyce. 

Pracując w orkiestrze Teatru Muzycznego ROMA przy musicalu „Deszczowa Piosenka” 

miałam ogromną przyjemność współpracować z Krzysztofem Herdzinem.  

Niezwykle cenię sobie również współpracę ze znakomity aranżerem i dyrygentem 

Zygmuntem Kuklą i jego „Kukla Bandem” – daje mi to możliwość nie tylko zetknięcia się z 

fantastycznymi muzykami, którzy grają w tym zespole,  ale też z zupełnie innym repertuarem, 

inną stylistyką i „synkopowaną rytmiką”, nieco inną niż ta, z którą mam do czynienia 

wykonując muzykę z repertuaru klasycznego. Często też pracuję jako tzw. „muzyk sesyjny” – 

dokonując licznych nagrań dla polskich artystów jazzowych, popowych i rockowych, a także 

do filmów  i popularnych muzycznych talent-show, jak „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”                    

(z Kuklą   i   Urbanem), „X-Factor”czy „Taniec z Gwiazdami”.  

 W autoreferacie tym chciałam nie tylko przedstawić moje osiągnięcia i dokonania 

artystyczne, ale też pokazać,  jak mozolnie i sukcesywnie realizuję swoją misję, jaką 

niewątpliwie stało się kultywowanie i propagowanie muzyki polskiej.  

Oczywiście,  jestem świadoma i cieszę się, że przede mną  jeszcze być może wiele odkryć 

muzykologicznych, ciekawych wykonań instrumentalnych i dokonań na polu dydaktycznym. 

Jednak patrząc wstecz, widzę swój dość spory wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej,                      

a zwłaszcza w kategorii muzyki wiolonczelowej XIX w. 
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Na ścianie sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, gdzie często odbywały się 

koncerty Festiwali Polskiej Muzyk Kameralnej, widnieje znamienny napis (nieznanego  

niestety autorstwa): „Polska tyle znaczyć będzie, ile jej nauka i sztuka”.  

Swoim działaniem w dziedzinie kultury chcę udowodnić, że Polska sztuka naprawdę znaczy 

wiele! Wystarczy tylko wyzwolić się z ogromnych kompleksów, którymi faszerowano 

Polaków przez lata, od podręczników, przez encyklopedie,  które wmawiały im, że muzyka 

polska to, oprócz Chopina i Szymanowskiego (ostatnio nawet dostało się Moniuszce…) – 

muzyka gorszego sortu. Otóż, dopóki my sami będziemy w to wierzyć i będziemy 

zachowywać się, jakby to była prawda – dopóty opinia ta będzie się z powodzeniem 

utrzymywać. Musimy pracować nad tym, aby słynne powiedzenie „cudze chwalimy, swojego 

nie znamy” móc wreszcie zmienić na „swoje chwalimy, choć cudze znamy”. Ja, co mogę 

zapewnić – cały czas będę nad tym pracować…     

 

 


