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AUTOREFERAT dr Paweł Gusnar 

WSTĘP 

Muzyka zajmowała w moim życiu istotne miejsce od najmłodszych lat. Mój nieżyjący już tata, 

Ryszard Gusnar, był muzykiem – klarnecistą, dyrygentem i nauczycielem, ogromnym pasjona-

tem, który przez całe zawodowe życie starał się krzewić muzykę w swoim środowisku. 

To właśnie ojciec był pomysłodawcą, założycielem i długoletnim dyrektorem Szkoły Muzycznej 

w Dąbrowie Górniczej (obecnie Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka), gdzie od roku 

2013 Sala Kameralna nosi Jego imię. Dorastałem w domu, w którym muzyka była obecna 

na co dzień. Rodzice gościli wielu wspaniałych muzyków i pedagogów. Byłem świadkiem roz-

mów na temat sztuki i dydaktyki oraz wspólnego muzykowania, co z pewnością odegrało duże 

znaczenie w rozwoju mojej osobowości. 

Edukację muzyczną rozpocząłem w PSM I st. w Sosnowcu w klasie fletu i fortepianu. Kontynuo-

wałem ją w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w kla-

sie saksofonu Bernarda Steuera. Mój nauczyciel rozkochał mnie w muzyce saksofonowej i za-

szczepił we mnie prawdziwą pasję. 

Za niezwykle cenne doświadczenie uważam udział w kursach mistrzowskich w Polsce i za grani-

cą. Jeszcze jako uczeń Liceum Muzycznego uczestniczyłem m.in.: w Kursie Interpretacji Muzycz-

nej w Dusznikach Zdroju w klasie prof. Mieczysława Stachury oraz w  Hochschule der Künste 

w Berlinie, gdzie kształciłem się w klasie prof. Johannesa Ernsta. Ponadto swoje umiejętności 

rozwijałem u takich profesorów jak: Lawrence Gwóźdź (USA), Christian Wirth (Francja), czy Ed 

Bogaard (Belgia). 

Nieustannie staram się doskonalić swój warsztat instrumentalny i podnosić kwalifikacje zawo-

dowe, również w zakresie metodyki nauczania. Od wielu lat organizuję w Uniwersytecie Mu-

zycznym w Warszawie kursy mistrzowskie i seminaria z udziałem wybitnych saksofonistów, 

profesorów uczelni muzycznych z całego świata. Tylko w ostatnich latach (2010-2013) gościli 

w mojej klasie m.in.: Nobuya Sugawa (Japonia), Jérôme Laran (Francja), Dragan Sremec (Chor-

wacja), David Pituch (USA), Aurelia Saxophone Quartet – Johan van der Linden, Niels Bijl, Arno 

Bornkamp, Willem van Merwijk (Holandia), Rick van Matre (USA), Lars Mlekusch 

(Austria/Szwajcaria). 

Poznanie metod nauczania w najlepszych ośrodkach muzycznych świata, uczenie się od najzna-

komitszych artystów-saksofonistów stanowi niezwykle ważne i nieocenione doświadczenie dla 

mnie jako pedagoga. Będąc koordynatorem takich seminariów, mam możliwość przyjrzenia się 

z bliska ich pracy, poznania innych metod nauczania oraz praktyk wykonawczych, czy nierzadko 

zapoznania się z nową literaturą saksofonową. 
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Niniejszy autoreferat stanowi syntetyczne ujęcie mojej działalności w latach 2011-2014, czyli 

po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instru-

mentalistyka. Podzieliłem go na trzy rozdziały odpowiadające określonym sferom mojej działal-

ności oraz głównym kierunkom moich zainteresowań. Osobno omówiona zostanie działalność 

artystyczna, dydaktyczna oraz naukowa, organizacyjna i popularyzatorska. Podział ten jest za-

biegiem czysto formalnym, w rzeczywistości bowiem bardzo często moje działania dotyczą kilku 

sfer jednocześnie i nawzajem się uzupełniają, jednak wydaje się konieczny ze względu na usys-

tematyzowanie działalności obejmującej ostatnie cztery lata. 

I DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 

Moja działalność artystyczna skupia się wokół dwóch zasadniczych kierunków – muzyki kla-

sycznej i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, w tym jazzowej. Obok licznych koncertów kla-

sycznych, gdzie występuję jako solista, kameralista lub członek orkiestr symfonicznych, jestem 

również muzykiem sesyjnym. Gram w kilku big-bandach, teatrach muzycznych, a także współ-

pracuję z innymi instrumentalistami. 

Szeroką działalność artystyczną – zarówno na polu muzyki klasycznej, jazzowej, jak 

i rozrywkowej, potwierdzają festiwale, w których brałem udział. Obok tak prestiżowych wyda-

rzeń, jak: Warszawska Jesień, Musica Moderna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 

(Briest, Białoruś), Festiwal Muzyczny Unii Europejskiej, Laboratorium Muzyki Współczesnej, 

Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana, Music Festival (Marl, Niemcy), Sinfonia 

Varsovia Swojemu Miastu, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Hi Seoul Festival 

(Korea Płd.), La Folle Journée (Nantes, Francja; Tokio, Japonia), Sacrum Profanum, Musica Sacra, 

uczestniczyłem również w: Warsaw Summer Jazz Days, Festiwalu TOPTrendy, Krajowym Festi-

walu Piosenki Polskiej w Opolu, Sopot Festival, Komeda Music Festiwal, Music & Film Festiwal, 

Festiwalu Sztuki Estradowej, Baltic Song Festival (Karlshamn, Szwecja), Przeglądzie Piosenki 

Aktorskiej we Wrocławiu, OPPA, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Fe-

stival i wielu innych. 

Od roku 1998 stale współpracuję z Filharmonią Narodową i Sinfonią Varsovia, z którymi grałem 

pod batutą wielu wybitnych dyrygentów, m.in.: S. Skrowaczewskiego, T. Strugały, K. Pende-

reckiego, W. Rajskiego, W. Rodka, J. Rogali, A. Wita, K. Korda, J. Maksymiuka, W. Michniewskiego, 

M. Minkowskiego, A. Duczmal, T. Bugaja, R. Beck’a, J. Axelroda, M. Caldi, V. Gergev’a, J. M. Florên-

cio, J. J. Kantorowa, J. Swobody, R. Rivolty, J. M. Zarzyckiego, a także Ennio Moricone, Marii Sch-

neider i José Cury.  
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Saksofon rzadko gości w orkiestrach symfonicznych, jednak ilekroć znajduje się w partyturze 

dzieł symfonicznych, zawsze odgrywa znaczącą rolę, gdyż często realizuje powierzone mu przez 

kompozytorów partie solowe. W ciągu 16 lat swojej działalności koncertowej i współpracy 

z orkiestrami symfonicznymi wielokrotnie wykonywałem partie solowe w takich dziełach jak: 

Bolero Ravela, Stary zamek z Obrazków z wystawy Musorgskiego, Aleksander Newski oraz Romeo 

i Julia Prokofiewa, Taniec z szablami Chaczaturiana, I i II Suita Arlezjanka Bizeta, Tańce Symfo-

niczne Bernsteina i wiele innych. 

Jako solista w ostatnich latach wykonywałem m.in.: Koncert na saksofon altowy Es-dur Aleksan-

dra Głazunowa, Rapsodię Claude’a Debussy’ego, Scaramouche Dariusa Milhauda, Fantaisie Heito-

ra Villa-Lobosa, Pequeña Czarda Pedro Itturalde, Jephtah Antona Wirtha, Tango Ballet Astora 

Piazzolli, a także utwory polskich kompozytorów: Magnificat na saksofon sopranowy chór i or-

kiestrę oraz Trinity Concerto na saksofon sopranowy Pawła Łukaszewskiego, Partitę Krzysztofa 

Knittla, Oxygen Grzegorza Duchnowskiego, Gniew wiatru Bartosza Kowalskiego, Koncert Roman-

tyczny Ryszarda Borowskiego, czy Hommage à Chopin Krzysztofa Herdzina. 

Za szczególnie ważne i zaszczytne uważam spotkania z Krzysztofem Pendereckim przy okazji 

światowej prapremiery jego dzieła – Powiało na mnie morze snów...Pieśni zadumy i nostalgii 

na sopran, mezzosopran, baryton, chór i orkiestrę, która odbyła się w warszawskiej Filharmonii 

Narodowej 14 stycznia 2011 r., na zakończenie Roku Chopinowskiego. Koncert wykonywany 

przez Sinfonię Varsovię pod dyrekcją wspaniałego dyrygenta Valery’ego Gergiev’a został zareje-

strowany na płycie CD wydanej przez NIFC i był transmitowany przez TVP Kultura. To mnie 

przypadł zaszczyt wykonać solowe partie saksofonu w orkiestrze. Prof. Penderecki, zafascyno-

wany brzmieniem saksofonu, zaprosił mnie na spotkanie, podczas którego padła propozycja, 

aby jego Koncert na altówkę opracować na saksofon. Nie czekając długo, podjąłem się transkryp-

cji tego koncertu i dziś z dumą mogę napisać, iż bogata literatura saksofonowa wzbogaciła się 

o wybitne dzieło – Koncert na saksofon altowy Krzysztofa Pendereckiego w transkrypcji autora 

niniejszego autoreferatu. Światowe prawykonanie tego koncertu odbyło się 19 października 

2013 r., podczas 9. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana w Częstochowie; 

Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej dyrygował Adam Klocek.  

Jako solista wystąpiłem z orkiestrami: NOSPR, Amadeus, Sinfonietta Cracovia, Capella Byd-

gostiensis, Concerto Avenna, UMFC w Warszawie oraz orkiestrami Filharmonii: Częstochow-

skiej, Dolnośląskiej, Koszalińskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Łomżyńskiej, Opolskiej, Podkarpackiej, 

Podlaskiej, Pomorskiej, Zabrzańskiej, Sudeckiej, Świętokrzyskiej, Zielonogórskiej, Polską Filhar-

monią Kameralną, Sinfonią Baltica, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Elbląską Orkiestrą Kameralną, 

a także Lviv Chamber Orchestra Academia i Orkiestra Vallentiana (Francja). Ponadto w następ-

nym sezonie artystycznym 2014/15 wystąpię m.in. z: Lviv Philharmonic Orchestra Štátna Fil-
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harmónia Košice, Filharmonią Szczecińską oraz Sinfonią Varsovia, z którą już we wrześniu zain-

auguruję VIII Międzynarodowy Konkurs im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.  

Współpraca z tak wieloma orkiestrami o zróżnicowanych profilach to dla mnie nie tylko prestiż 

i nobilitacja, ale przede wszystkim zdobycie doświadczeń, nieocenionych dla egzystencji dzisiej-

szego muzyka instrumentalisty, zwłaszcza w mojej specjalności – saksofonu. Przez kilkanaście 

lat poznawałem literaturę orkiestrową – symfoniczną, operową, czy wreszcie musicalową i big-

bandową, czerpiąc przy tym inspirację od wspaniałych dyrygentów czy band-leaderów. 

Możliwość łączenia w swojej działalności tak zróżnicowanych obszarów muzyki klasycznej, jaz-

zowej i rozrywkowej uważam za wielkie szczęście, okazję do prezentowania bogatych możliwo-

ści saksofonu i szansę na nieustanny rozwój. 

Jako członek orkiestry Kukla Band Zygmunta Kukli wystąpiłem na wielu prestiżowych koncer-

tach, w większości transmitowanych przez różne stacje telewizyjne. Były to m.in.: Gala Godła 

Promocyjnego – Teraz Polska, Gala Akademii Telewizyjnej – Wiktory, Nagrody Akademii Filmo-

wej – Orły, Jubileusz 50-lecia TVP, Jubileusz TV Polonia, 20-lecie TV Polsat, Gala Mistrzów Spor-

tu, Viva Najpiękniejsi, a także na Festiwalach Piosenki Polskiej w Opolu i w Sopocie. Współpraca 

z orkiestrą Adama Sztaby zaowocowała natomiast występami m.in.: w popularnym programie 

TVN – Taniec z Gwiazdami (od V edycji już pod dyr. Tomasza Szymusia) oraz w takich produk-

cjach, jak: Fabryka Gwiazd, Smooth Festival, Sopot Festiwal, Gala Viva Najpiękniejsi, Jubileusz 

Telewizji Polsat.  

Z orkiestrą Tomasza Szymusia koncertowałem podczas: Festiwalu TOPTrendy, Festiwalu Pio-

senki Polskiej w Opolu, Róż Gali, Gali European Film Awards, Gali 50-lecia Złote Kaczki, progra-

mów Zwykły Bohater i X-Factor, Gali Ludzie wolności, czy we wspomnianym wcześniej programie 

Taniec z Gwiazdami.  

Podczas współpracy z wyżej wymienionymi orkiestrami miałem okazję wystąpić z całą plejadą 

gwiazd polskiej piosenki, jak również z gwiazdami światowej sceny muzycznej, wśród których 

znajdują się m.in.: Michael Bolton, Katie Melua, Lemar, Helena Vondráčkova, Demis Roussos, 

Karel Gott, Matt Dask, Garou, Isis Gee, Ruslana. 

Od 1997 r. współpracuję z orkiestrą Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie, wykonując partie 

saksofonów, fletu oraz klarnetu w następujących spektaklach: Crazy for you, Piotruś Pan, Miss 

Saigon, Koty, Taniec Wampirów, Musicale, ach te musicale…, Grease. Ostatni spektakl musicalowy, 

w którym brałem udział to Deszczowa Piosenka; jego kierownikiem muzycznym był Krzysztof 

Herdzin, a uroczysta premiera odbyła się 29 września 2012 r. 

Jako muzyk sesyjny zapraszany jestem do nagrań muzyki filmowej, jazzowej i rozrywkowej. 

Mam na swoim koncie blisko 50 takich właśnie produkcji. Są to m.in.: Seriale, polskie seriale 
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z Kukla Band (DVD, TVP 2002), Ladies z orkiestrą pod kierownictwem Krzysztofa Herdzina 

(BMG 2004), Ona i On z Kukla Band (Polskie Radio 2005), Sunu Music z Tam Tam Project (ARMS 

2005), Gabinet Poezji Wojciecha Gęsickiego (2005), Ona i On II z Kukla Band (Polskie Radio 

2006), Taniec Wampirów z orkiestrą Teatru Muzycznego „Roma” (Fonografika 2006), Świat do 

składania Antoniego Murackiego (Sonic Distribution 2007), Świat wg Nohawicy – Geppert, Woź-

niak, Sojka, Zamachowski, Daukszewicz, Muracki i in. (Sonic Distribution 2007), Piotr Polk – Polk 

in Love z orkiestrą pod kierownictwem Wiesława Pieregorólki (QL Music 2008), Robert Janow-

ski – Song.pl z orkiestrą pod dyrekcją Tomasza Filipczaka (Bauer 2008), Piotr Rubik –Rubikone 

(Pomaton EMI 2008), Krzysztof Herdzin (Polskie Radio 2009), Legionowski Festiwal Muzyki Ka-

meralnej i organowej, (UM Legionowo 2009), Antoni Muracki – Za blisko stoisz (MTJ 2010), Or-

kiestra Tomka Szymusia (Agora 2010). 

Po otrzymaniu przeze mnie stopnia doktora sztuk muzycznych, ukazały się kolejne krążki: Olga 

Bończyk – Listy z daleka (Polskie Radio 2011), Krzysztof Kiliański – Barwy Kofty (QM Music 

2011), Robert Janowski – osiemdziesiąte.pl (MTJ 2012), Komeda Inspirations Jan Bokszczanin 

(ARMS Music 2011), Paweł Gusnar & Akademia Saxophone Quartet (Ars Liberata 2011), Desz-

czowa piosenka z orkiestrą Teatru Muzycznego „Roma” (Jazz Sound 2012), Chamber Works Pa-

weł Mykietyn (Sarton, 2013), Gdyby zegary poszły na wagary – Wasowski/Małecki (Polskie Ra-

dio 2014) oraz dwie płyty, które zajmują bardzo ważne miejsce w moim dorobku fonograficz-

nym – nagrana wraz z pianistą Tomaszem Filipczakiem Jazz Sonatas (JB Records 2011) z sona-

tami amerykańskich kompozytorów: Billa Dobbinsa, Ramona Rickera i Phila Woodsa oraz Paweł 

Gusnar – Saxophone Impressions z orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego 

w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego (DUX 2012). Płyta ta uzyskała nominację 

do nagrody FRYDERYK 2012. Znalazły się na niej następujące utwory: Fryderyk Cho-

pin/Krzysztof Herdzin – Homage à Chopin, Astor Piazzolla – Tango Ballet, George Gershwin – 

Porgy & Bess, Astor Piazzolla – Oblivion, Ennio & Andreas Morricone – Intro Paradiso, Nino Rota – 

Romeo & Julia. 

Jednak najistotniejszym nagraniem, które pragnę wskazać w nawiązaniu do ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. Dz. U. Nr 65, poz. 595) jest płyta Paweł Gusnar – SAXOPHONE VARIE (DUX 0992), 

która w 2014 r. uzyskała nagrodę Akademii Fonograficznej – FRYDERYK 2014 w kategorii 

Album Roku – Muzyka kameralna oraz nominację w kategorii Najwybitniejsze Nagranie 

Muzyki Polskiej. Jest to dzieło, które uważam za najważniejsze osiągnięcie artystyczne 

i w moim przekonaniu może stanowić podstawę do starań habilitacyjnych. 

Do wyboru repertuaru na płytę skłoniło mnie zainteresowanie muzyką współczesną 

i fakt, iż wiele niezwykle ciekawych utworów zostało napisanych w ciągu ostatnich lat 
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właśnie dla mnie. Marzeniem moim było zarejestrować je na płycie i pokazać możliwości 

brzmieniowe czterech odmian saksofonów w różnych kompilacjach instrumentalnych. 

Saxophone Varie to płyta z utworami warszawskich twórców młodego i średniego poko-

lenia, związanych z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Prezentowane dzieła 

są silnie zróżnicowane pod względem estetyczno-stylistycznym, technicznym i brzmie-

niowym. Śmiało można jednak powiedzieć, że dominują ukłony w stronę tradycji, tonal-

ności, czy estetyki neoklasycznej, twórczo jednak przez kompozytorów przetworzone. 

Eksperymenty sonorystyczne należą na płycie do rzadkości. Pojawiają się głównie 

w utworach z warstwą elektroniczną, jednakże i w tym przypadku są one podporządko-

wane ekspresji i przebiegowi kompozycji, nie będąc celem samym w sobie. 

Płytę otwiera Invitation (2011) na saksofon sopranowy i fortepian autorstwa Marii Po-

krzywińskiej. Invitation ma przebieg odcinkowy. Ogniwa utworu są wyraźnie skontra-

stowane, tworzą jednak spójne pod względem architektonicznym kontinuum. Ciekawost-

ką jest fakt, iż w środku utworu kompozytorka zostawiła miejsce na improwizowaną ka-

dencję solisty.  

Anna Maria Huszcza za kompozycję SaHarBAD (2011) na saksofon altowy i harfę otrzyma-

ła wyróżnienie na 53. Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda (2012). W nazwie 

utworu ukryta jest obsada wykonawcza: Sa – saksofon, Har – harfa oraz trzy dźwięki BAD, 

inspirowane kryptogramem muzycznym nazwiska Tadeusza Bairda (B-a-re-d). 

Cykl Nimfy (2006) na saksofon sopranowy i klawesyn Weroniki Ratusińskiej został napi-

sany w ramach projektu 60 zamówień na 60-lecie ZKP. Kompozytorka wyjaśnia: „Utwór 

inspirowany jest mitologią grecką i stanowi swego rodzaju psychologiczny portret trzech 

nimf. Znane z wielkiej urody Nereidy to usposobienia piękna i uroków morza. Szczególnie 

czczone przez żeglarzy, zawsze spieszyły im z pomocą. Z kolei Oready to opiekunki gór 

i jaskiń, wyznawczynie kultu matki natury. Natomiast Driady, to żeńskie duchy drzew, 

uważane za mądre, lecz niechętne kontaktom z ludźmi, bezwzględnie strzegące swojego 

świętego lasu”. 

AbySsus (2013) Anny Marii Huszczy na saksofon sopranowy, tenorowy i warstwę elektro-

niczną jest jedną z dwóch kompozycji na niniejszej płycie, wykorzystujących media elek-

troniczne. Kompozytorka w komentarzu do utworu ujawnia: „AbySsus po łacinie oznacza 

bezdenną otchłań, piekło. Kompozycja ściśle koresponduje z tematyką śmierci, tajemnicą, 

która jest jej nieodłączną częścią. Budowa formalna utworu stanowi przełożenie pewnego 

ciągu zdarzeń na język dźwięków w oparciu o bezpośrednie cytaty pochodzące z muzyki 

kurpiowskiej”. 
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W albumie znalazły się również dwa utwory Miłosza Bembinowa: Mały Szkic (2005) oraz 

KOMEDitAtion (2009) – oba na saksofon sopranowy, tenorowy i organy. Mały Szkic (2005) 

powstał na zamówienie prof. Stanisława Moryto, byłego rektora UMFC, wówczas dyrekto-

ra artystycznego Legnickiego Conversatorium Organowego, natomiast KOMEDitAtion 

(2009) na saksofon sopranowy, tenorowy i organy – to utwór  skomponowany na prośbę 

moją oraz Jana Bokszczanina, z którym go nagrałem. Kompozycja ma budowę odcinkową. 

Są to swego rodzaju wariacje oparte na motywach Kołysanki Krzysztofa Komedy z filmu 

Rosemary’s Baby Romana Polańskiego. Oba utwory łączy ogólny schemat formalny oraz 

operowanie techniką imitacyjną. Mimo, że Mały Szkic wykorzystuje motyw chorałowy, 

a KOMEDitAtion motyw piosenki, to ogólny klimat muzyczny obu dzieł jest zbieżny. 

Drugi z proponowanych w albumie utworów z użyciem warstwy elektronicznej – Pętla 

Histerezy (2007) na saksofon i taśmę Wojciecha Błażejczyka jest jedynym w niniejszym 

fonogramie dziełem, w którym zostały wykorzystane trzy odmiany saksofonu: soprano-

wa, altowa i barytonowa. Każdorazowe ich użycie jest w pełni przemyślane, koresponduje 

bowiem z przebiegiem warstwy elektronicznej. Pomysł skomponowania utworu wyko-

rzystującego trzy odmiany saksofonu (altowy, barytonowy i sopranowy) wyszedł ode 

mnie. Również partia saksofonu została napisana w konsultacji ze mną. Nagrywałem tak-

że dźwięki saksofonu, z których stworzona jest duża część warstwy elektronicznej. Sam 

kompozytor wyjaśniał znaczenie tytułu: „Pętla histerezy to zjawisko powstające w wyni-

ku namagnesowania dipoli magnetycznych. Pod wpływem zewnętrznej siły są one wpy-

chane w obszar pola koercji, w którym zostają uwięzione”. 

Innym utworem napisanym również na moje zamówienie jest kompozycja Dariusza Przy-

bylskiego – Dreaming Tiffany Before the Breakfast (2009) na saksofon sopranowy i orga-

ny. Dzieło inspirowane jest muzyką Krzysztofa Komedy. Słuchacz z łatwością odnajdzie 

tu reminiscencje z muzyki do filmu Śniadanie u Tiffany’ego. W formie jest to swobodna 

fantazja. Arabeskowa linia melodyczna saksofonu utrzymana została na tle organów, 

w których partii znajdują się aluzje do muzyki Komedy. 

W całości prezentowana płyta przedstawia bogactwo kompozytorskich i wykonawczych 

rozwiązań. Słuchacz ma możliwość zapoznania się z saksofonem jako instrumentem uni-

wersalnym, z jego czterema odmianami – sopranową, altową, tenorową i barytonową. 

Każda z nich, mimo szeregu wspólnych cech, eksponuje zróżnicowane, odrębne walory 

dźwiękowe. Można się przekonać także o licznych możliwościach kolorystycznych tego 

instrumentu, eksponowanych w miejscach o sonorystycznym charakterze. Pod względem 

brzmienia instrument ten znakomicie przystosowuje się do różnych układów obsado-

wych, jak choćby tych, które zostały zaprezentowane na niniejszej płycie: fortepianu, 
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klawesynu, organów, harfy czy partii elektronicznej. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, 

że spośród grupy instrumentów dętych drewnianych saksofon najlepiej dopasowuje się 

swoim brzmieniem do różnych instrumentów i posiada najwięcej możliwości techniczno-

brzmieniowych. 

Muzyka współczesna od wielu lat zajmuje w moim repertuarze szczególne miejsce. Poza wymie-

nioną płytą z utworami polskich kompozytorów, tylko w ciągu ostatnich kilku lat (od momentu 

uzyskania przeze mnie stopnia doktora), dokonałem kilkunastu prawykonań dzieł na saksofon. 

Otwiera je Homage à Chopin Krzysztofa Herdzina na saksofon sopranowy i orkiestrę smyczkową, 

którego prawykonanie odbyło się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 24 lipca 2010 r.; 

Międzynarodową Orkiestrą Symfoniczną dyrygował Jan Miłosz Zarzycki. Podobnie Koncert Ro-

mantyczny Ryszarda Borowskiego na saksofon sopranowy i orkiestrę. 22 kwietnia 2012 r. 

w Pałacu w Wilanowie, podczas koncertu z cyklu Mistrz i Uczeń, wraz z moimi studentami 

z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie prawykonałem utwór Pawła Łukaszewskiego – Len-

ten Music. 31 maja tego samego roku, podczas finałowego koncertu Laureatów Konkursu Mło-

dych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warsza-

wie, wraz harfistką – Zuzanną Sawicką wykonałem utwór Anny Marii Huszczy SaHarBAD.  

Za niezwykle cenne w moim dorobku artystycznym uważam prawykonania dzieł na saksofon 

i orkiestrę. Wśród nich znalazły się m.in.: koncert na saksofon, smyczki i perkusję – Oxygen 

Grzegorza Duchnowskiego, Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej dyrygował Joel Sachs (7 grudnia 

2012 r.); koncert na saksofon sopranowy i altowy i orkiestrę kameralną – Gniew wiatru Bartosza 

Kowalskiego, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach dyrygował Janusz Przybylski 

(26 kwietnia 2013 r.). Podczas Festiwalu Prawykonań w Katowicach (27 kwietnia 2013 r.) wraz 

z NOSPR pod dyr. José Maria Florêncio wykonałem Partitę Krzysztofa Knittla na saksofon, war-

stwę elektroniczną i orkiestrę. 29 listopada 2013 r. w Filharmonii Łódzkiej prawykonałem North 

Bronisława Kazimierza Przybylskiego – koncert na saksofon i orkiestrę; Orkiestrą Filharmonii 

Łódzkiej dyrygował Wojciech Rodek. Warte podkreślenia jest to, iż wszystkie wyżej wymienione 

dzieła zostały zarejestrowane w postaci cyfrowych nagrań audio lub audio-video. 

W ostatnim czasie prawykonywałem także utwory kameralne, począwszy od Baila Edwarda  

Sielickiego oraz IffyShapes Aleksandra Kościowa na saksofon, wiolonczelę i akordeon, zaprezen-

towanych 15 listopada 2013 r. podczas Koncertu Kameralnego w ramach Międzynarodowej 

Konferencji Akordeonowej w UMFC w Warszawie. Współwykonawcami byli: Klaudiusz Baran – 

akordeon oraz Tomasz Strahl – wiolonczela. W ramach XXVII Legnickiego Conversatorium Or-

ganowego w Legnicy (12 września 2013 r.) miało miejsce prawykonanie trzech utworów: Pawła 

Łukaszewskiego – Magnificat na saksofon, chór i organy, James’a Whitbourn’a – Son of God Mass 

na saksofon sopranowy, chór i organy (prawykonanie polskie) oraz Andrzeja Karałowa – Distant 
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dream na saksofon i organy. Do wykonania partii organowej został zaproszony Michał Sławecki, 

natomiast Chórem Kameralnym Senza Rigore Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu dyrygowała Jolanta Szybalska-Matczak. 

W roku bieżącym dokonałem kolejnych prawykonań: 5 marca 2014 r., podczas koncertu z cyklu 

Środa na Okólniku, zatytułowanego Hommage à Adolphe Sax, wraz z Morpheus Saxophone Quar-

tet wykonałem Suitę na tematy polskie na saksofon altowy solo i kwartet saksofonowy Krzyszto-

fa Herdzina. Utwór ten był zamówieniem kompozytorskim IMITu, napisanym specjalnie z okazji 

tego koncertu. Kolejną kompozycję – Gibberish & Babble – Suite in French style na saksofon so-

pranowy i fortepian Marcina Tadeusza Łukaszewskiego wykonałem podczas Międzynarodowej 

Konferencji Naukowo-Artystycznej Różnorodność środków wyrazu w twórczości na instrumenty 

dęte kompozytorów XX i XXI wieku (24-26 marca 2014 r.) organizowanej przez Akademię Mu-

zyczną w Łodzi. 14 kwietnia 2014 r. w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w War-

szawie odbyło się prawykonanie Geometrii Nocy na saksofon sopranowy i fortepian Andrzeja 

Karałowa. 15 maja 2014 r., w łódzkiej archikatedrze p.w. św. Stanisława Kostki, w ramach Wio-

sennych dni muzyki organowej i kameralnej, wraz z Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt 

Iusti pod dyrekcją Michała Sławeckiego prawykonałem Verbum Incarnatum (Tajemnica Słowa 

Wcielonego) in canto gregoriano et ambrosiano cum saxophones – program łączący śpiew grego-

riański i ambrozjański z improwizacjami saksofonowymi. 

O szczególnych dla mnie utworach Krzysztofa Pendereckiego Powiało na mnie morze snów… 

Pieśni zadumy i nostalgii na sopran, mezzosopran, baryton chór i orkiestrę (prawykonanie 

14 stycznia 2011 r., Sinfonia Varsovia, dyr. Valery Gergiev) oraz Koncercie na saksofon i orkiestrę 

(prawykonanie 19 października 2013 r., Filharmonia Częstochowska, dyr. Adam Klocek) wspo-

minałem już wcześniej. 

II DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 
Pracę dydaktyczną rozpocząłem w 2003 r. w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie zostałem zatrudniony 

na stanowisku wykładowcy, obecnie adiunkta. W tym samym roku, również na takim samym 

stanowisku rozpocząłem pracę w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi. Od samego początku praca dydaktyczna stała się bardzo ważną sferą mojej szerokiej 

działalności. Na uczelniach w Warszawie i Łodzi prowadzę zajęcia z przedmiotu głównego – sak-

sofonu, ze studiów orkiestrowych i zespołu kameralnego, a także konsultacje pracy pisemnej 

oraz konsultacje pisemnej pracy dyplomowej. 
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Z największym zaangażowaniem staram się przekazywać studentom swoją wiedzę i pasję. Sto-

suję wszelkie metody nauczania zdając sobie sprawę, iż każdy z moich studentów jest inny i za-

leży mi, aby każdy z nich mógł czerpać z zajęć jak najwięcej. Staram się nieustannie przybliżać 

im zagadnienia z zakresu interpretacji dzieła muzycznego oraz weryfikować wiedzę teoretycz-

no-metodyczną w praktyce. Nadrzędnym zadaniem jest jednak rozbudzanie w nich właśnie owej 

pasji w graniu na instrumencie i skłanianie do ustawicznych poszukiwań własnej drogi arty-

stycznej oraz chęci stałego podnoszenia umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych. 

Podobnie jak w mojej pracy artystycznej, w dydaktyce traktuję saksofon wszechstronnie. Pra-

gnę, aby każdy student po ukończeniu studiów był w pełni przygotowany do zawodu muzyka, 

do pracy zarówno jako solista, kameralista, muzyk orkiestrowy, ale również jako członek big-

bandu. Często oprócz zajęć indywidualnych oraz innych przedmiotów objętych planem studiów 

wykładam ponadplanowo propedeutykę improwizacji, jak również grupowe big-bandowe stu-

dia orkiestrowe. Staram się jak najlepiej przekazywać swoją wiedzę zdobytą dzięki dwudziesto-

letnim doświadczeniom w pracy w studiach nagraniowych oraz na estradach sal koncertowych. 

Inspiracją do mojego rozwoju w dziedzinie muzyki rozrywkowej i jazzowej było przede wszyst-

kim słuchanie – już od wczesnych lat – wielu wybitnych saksofonistów jazzowych, co spowodo-

wało coraz większe zainteresowanie tym gatunkiem muzyki. Duże znaczenie odegrały również 

doświadczenia jakie zdobywałem w szkolnym big-bandzie Liceum Muzycznego w Katowicach, 

kierowanego przez mojego profesora – Bernarda Steuera. To właśnie tam spotkałem się po raz 

pierwszy z odmienną artykulacją, jazzowym kształtowaniem dźwięku, czy wreszcie niełatwymi 

podziałami rytmicznymi charakterystycznymi dla literatury big-bandowej. Doświadczenia, które 

zdobyłem w średniej szkole muzycznej są dziś nie do przecenienia. 

Dziś moi studenci oprócz zajęć z instrumentu głównego, kameralistyki, czy studiów orkiestro-

wych, odbywają również – w ramach planu studiów – regularne zajęcia z big-bandu. Dwa razy 

w roku uczestniczą w koncertach w ramach cyklu Środa na Okólniku, które cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem. Dodam, że każdy koncert jest nagrywany przez Wydział Reżyserii 

Dźwięku UMFC i nierzadko rejestrowany również na płytę DVD. Jednym z największych sukce-

sów Big-Bandu UMFC kierowanego przez Piotra Kostrzewę był wyjazd na Festiwal La Folle Jour-

née do Nantes (Francja). Podczas dziesięciodniowego tournée orkiestry po Nantes i regionie, 

Big-Band, w którym byłem pierwszym saksofonistą (lead alto), wykonał 14 koncertów, z których 

jeden został zarejestrowany na płycie CD: BIG BAND DE L’UNIVERSITÉ FRÉDÉRIC CHOPIN DE 

VARSOVIE – CONCERT LIVE. Studenci UMFC w Warszawie zajmujący się na co dzień muzyką kla-

syczną i grający w orkiestrze symfonicznej i dętej uwierzyli, że bez uszczerbku na „klasycznej” 

formie mogą z powodzeniem łączyć działalność na polu muzyki poważnej i jazzowej. 
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Wykonywanie muzyki jazzowej stanowi dla mnie inspirację w pracy nad interpretacją dzieł mu-

zyki klasycznej. Sama zaś sztuka improwizacji daje mi swobodę wypowiedzi nie tylko jako wy-

konawcy określonego standardu jazzowego, ale również sposobność bycia twórcą, a nie tylko 

odtwórcą klasycznych opusów. Dzięki temu doświadczeniu koncerty stają się zawsze dla mnie 

niezwykle twórcze i pasjonujące. Improwizacja rozwija i pobudza wyobraźnię, wzbogaca mu-

zycznie. Również dzięki niej staję się bardziej kreatywny w pracy nad wybranymi kompozycjami 

muzyki poważniej. 

W latach 2003-2014 studia magisterskie pod moim kierunkiem ukończyło 19 osób (12 w UMFC 

w Warszawie, 7 w AM w Łodzi). Wielu z moich absolwentów jest dziś zatrudnionych na stanowi-

sku nauczyciela saksofonu w szkołach I i II st. w  Polsce, m.in.: w Opolu, Zgierzu, Kaliszu, Turku, 

Łodzi, Bełchatowie, Olecku, Radomiu, Skierniewicach, Wołominie, Garwolinie, Płońsku oraz kil-

ku warszawskich szkołach muzycznych. 

Wielu moich studentów w ostatnich latach odniosło liczne sukcesy; wśród nich m.in.: 

Piotr Wysocki – II miejsce na Międzynarodowym Konkursie im. Michała Spisaka w Dąbrowie 

Górniczej (2009) oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego na Między-

narodowym Konkursie im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (2009). 

Szymon Nidzworski – II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Jazz Juniors w Krakowie 

z zespołem Magnolia Acoustic Quartet (2009), I nagroda na VI Europejskich Integracjach Mu-

zycznych w Żyrardowie również z zespołem Magnolia Acoustic Quartet (2010) oraz Nagroda 

Indywidualna dla najlepszego solisty na tym samym konkursie. 

Aleksandra Mańkowska – laureatka Konkursu o Stypendium Fundacji YAMAHA – Warszawa 

2012; II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Duetów z fortepianem, UMFC w Warszawie 

(2012), I miejsce na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego 

w Łomiankach (2013), Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (2013), I miejsce na I Ogólnopol-

skim Konkursie Saksofonowym New Art Sax w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (2014), Na-

groda Rektorów zdobyta podczas Koncertu Roku w AM w Łodzi (2014). 

Szymon Zawodny – I miejsce na XXXV Międzynarodowym Konkursie Młodego Muzyka – Szczeci-

nek (2012); II miejsce (pierwszej nagrody nie przyznano) na II Międzynarodowym Konkursie 

Saksofonowym SaxFest – Łódź (2012); laureat Konkursu o Stypendium Fundacji YAMAHA – 

Warszawa (2012); II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym w Lübeck 

(Niemcy, 2014). W 2012 r. został laureatem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego Młoda Polska. Ponadto zdobył II miejsce na Międzynarodowym Konkursie ClariSax 

w Vallenciennes Francja (2013), III miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym New 
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Art Sax w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (2014) oraz jest laureatem Fundacji Młodych Ta-

lentów – MyPlace (2014). 

Bartosz Sadok – I miejsce na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zaręb-

skiego w Łomiankach (2013). 

Katarzyna Sabuda – II nagroda na  XI International Music Competition Premio Citta’ di Padova, 

(Włochy, czerwiec 2013), wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym New Art 

Sax w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (2014) oraz I miejsce na VI Concorso Musicale Euro-

peo Città di Filadelfia – Premio Speciale Paolo Serrao, L’edizione 2014. 

Pablo Sánchez-Escariche Gasch – III nagroda na Konkursie Adolphe’a Saxa w Paryżu (2014), 

II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym New Art Sax w Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu (2014) oraz I miejsce na X Konkursie Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wyko-

nawców (2014). 

Grzegorz Bil – III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym w Lübeck (Niemcy, 

2014), wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym New Art Sax w Akademii Mu-

zycznej we Wrocławiu (2014). 

Kamil Wiącek – wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym New Art Sax w Aka-

demii Muzycznej we Wrocławiu (kwiecień 2014) oraz I miejsce na VI Concorso Musicale Euro-

peo Città di Filadelfia – Premio Speciale Paolo Serrao, L’edizione 2014. 

Daniel Kobielski – wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym New Art Sax 

w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (kwiecień 2014). 

Kwartet Saksofonowy UMFC – II nagroda na Turnieju Zespołów Kameralnych w Akademii Mu-

zycznej w Bydgoszczy (2014)  

Trio saksofonowe – II nagroda (pierwszej nie przyznano) na VI Concorso Musicale Europeo Città 

di Filadelfia – Włochy 2014. 

Wielokrotnie uczestniczyłem w pracach jury w krajowych oraz międzynarodowych konkursach, 

a także przesłuchaniach szczebla regionalnego czy ogólnopolskiego organizowanych prze CEA. 

Do ważniejszych zaliczam m.in.: The 20th Bayreuther International Music Competition Pacem 

In Terris w Bayreuth (Niemcy), Międzynarodowy Konkurs im. Michała Spisaka w Dąbrowie Gór-

niczej, ClariSax – Saxophone Competition w Valenciennes (Francja), Międzynarodowy Konkurs 

Saksofonowy SaxFest w Łodzi, International Competition of Young Performers – Golden Sax 

of Odessa (Ukraina), Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy New Art Sax we Wrocławiu, a także 

Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy w Przeworsku, Podlaski Konkurs Instrumentów Dętych 

w Białej Podlaskiej, Powiślański Konkurs Instrumentów Dętych w Kwidzynie, Świętokrzyski 
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Konkurs Instrumentów Dętych w Kielcach, Konkurs Młodego Solisty w Jaworznie, Śląski Kon-

kurs Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej, Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku 

i wiele innych. 

Regularnie prowadzę też kursy mistrzowskie i warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli. 

Wśród nich m.in.: 12 International Masterclasses Clarinet & Saxophone – Ostrava (Republika 

Czeska), Międzynarodowe Warsztaty Instrumentów Dętych (Szczecinek), Międzynarodowy Kurs 

Interpretacji Muzycznej (Nowy Sącz), Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie 

im. Macieja Paderewskiego (Warszawa), czy Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowo-Sakso-

fonowe w Jastrzębiu Zdroju. Liczba szkół muzycznych I i II st., gdzie prowadziłem konsultacje 

metodyczne tylko w ciągu ostatnich czterech lat, przekracza 50. Pełna lista konkursów, kursów 

i warsztatów metodycznych, w których brałem udział dołączona została do dokumentacji moje-

go dorobku. Dokumentacja ta jest jednak niepełna z uwagi na fakt, iż organizatorzy konkursów 

czy warsztatów nie zawsze drukowali nazwiska członków jury i prowadzących warsztaty. 

III DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, ORGANIZACYJNA I POPULARYZATORSKA 

W latach 2012-2013 prowadziłem konsultacje z CEA przy tworzeniu podstaw programowych 

dla szkół muzycznych I i II st. w kontekście zmian w ramowych planach nauczania w szkołach 

artystycznych. 

Od początku mojej pracy w UMFC w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Łodzi układałem 

programy nauczania w mojej specjalności dla studiów licencjackich i magisterskich w zakresach: 

Gra na saksofonie, Zespoły kameralne, Studia orkiestrowe, a w ostatnich latach – w świetle decy-

zji MNiSW – opracowywałem także Krajowe Ramy Kwalifikacji. Będąc pracownikiem Katedry 

Instrumentów Dętych UMFC regularnie promuję prace licencjackie oraz magisterskie studentów 

klasy saksofonu. 

Równolegle, obok aktywności artystycznej i dydaktycznej, prowadzę działalność organizacyjną 

i popularyzatorską. Regularnie organizuję koncerty z udziałem studentów UMFC i zaproszonych 

gości, a także seminaria, wykłady oraz kursy mistrzowskie, o których pisałem już wcześniej. 

Do najważniejszych wydarzeń artystycznych, które miałem przyjemność koordynować w ostat-

nich latach należy koncert W Blasku Saksofonu – 30 lat istnienia klasy saksofonu w warszawskiej 

uczelni muzycznej. Koncert ten odbył się 7 marca 2011 r. w Sali Koncertowej UMFC. Wśród za-

proszonych przeze mnie gości znalazł się m.in.: David Pituch – jako gość honorowy, który założył 

klasę saksofonu w tej uczelni oraz wielu jego wychowanków. Dwukrotnie wraz z Fundacją Cul-

tura Animi współorganizowałem koncerty z cyklu Mistrz i uczeń, odbywające się w Pałacu 

w Wilanowie. Pierwszy miał miejsce 4 grudnia 2010 r., drugi zaś 22 kwietnia 2012 r. Podczas 
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tych koncertów wystąpiłem wraz z moimi studentami, zarówno z Uniwersytetu Muzycznego 

w Warszawie, jak i Akademii Muzycznej w Łodzi. 5 marca 2014 r. organizowałem koncert 

z cyklu Środa na Okólniku – Hommage à Adolphe Sax. Moimi gośćmi byli: Royal String Quartet 

oraz Morpheus Saxophone Quartet, z którym wykonałem wspomnianą już Suitę na tematy pol-

skie Krzysztofa Herdzina – kompozycję specjalnie napisaną z okazji tego koncertu. 

Od 2004 do 2012 r. współpracowałem z francuską firmą Henri Selmer Paris, produkującą in-

strumenty dęte, w tym saksofony, na których gram od 1997 roku. Wielokrotnie konsultowałem 

nowe rozwiązania techniczne i akustyczne. Na 2009 r. przypada zaś początek mojej współpracy 

z firmą Rico produkującą akcesoria i stroiki do klarnetów i saksofonów. Dziś, jako artysta firmy 

D’Addario Rico, testuję prototypy nowych produktów – stroików, ligatur oraz innych akceso-

riów. 

W sierpniu 2012 r. zostałem zaproszony przez Yamaha Europe do prezentacji nowych modeli 

saksofonów Yamaha, która odbyła się w Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Prezenta-

cja zakończyła się krótkim recitalem z pianistą Robertem Maratem. Od tamtego czasu regularnie 

uczestniczę w seminariach, koncertach oraz prezentacjach instrumentów Yamaha, reprezentując 

firmę jako Yamaha Performing Artist.  

W roku 2012 zostałem wybrany przez Radę Wydziału Instrumentalnego UMFC na prodziekana 

wydziału. Ponadto, jako przewodniczący Komisji Wydziałowej, jestem członkiem uczelnianej 

Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC. Od początku kadencji, tj. od października 

2012 r., jestem członkiem Senatu UMFC.  

Obecnie zasiadam także w Radzie Akademii Fonograficznej, sekcji muzyki poważnej, która zosta-

ła wybrana na kadencję 2012-2014. 

Regularnie czytam krajową i światową prasę muzyczną – „Saxophone Journal”, „Twoja Muza”, 

„Jazz Forum”, „Ruch Muzyczny”. Prasa ta jest dla mnie źródłem informacji, przede wszystkim 

w zakresie aktualnych wiadomości ze świata muzycznego. 

ZAKOŃCZENIE 
Możliwość uprawiania sztuki muzycznej uważam za wielki dar. Muzyka stała się dla mnie pasją, 

sposobem na życie, dzięki niej doznałem ogromnych wzruszeń, radości i szczęścia. Odwiedziłem 

liczne zakątki świata i poznałem wspaniałych, wartościowych ludzi. Siła oddziaływania muzyki 

na człowieka jest niezwykła… 

W takim przeświadczeniu nie tylko przekazuję swoją wiedzę i doświadczenie oraz pasję studen-

tom i uczniom, ale również wychowuję swoją córkę i syna. 
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