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                Moja przygoda z muzyką zaczęła się dość typowo, zważywszy życiorys większości osób 

parających się muzyką klasyczną. Zdradzając pewne predyspozycje ku tej dziedzinie, zdałam 

egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. I Paderewskiego  

w Białymstoku, by następnie rozpocząć naukę w klasie fortepianu. Podobnie też jak u wielu innych, 

i mój dziecinny entuzjazm słabł w obliczu wymogów codziennych ćwiczeń i towarzyszących im 

wyrzeczeń. Stąd też, wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia PSM I stopnia, postanowiłam 

zakończyć swą edukację artystyczną. A jednak... Minął rok, podczas którego uświadomiłam sobie 

jak bardzo brakuje mi świata muzyki i tego wyjątkowego uczucia, którego doświadczamy, gdy to, 

co słyszymy wewnętrznie uda nam się wyrazić w grze na instrumencie czy też śpiewie. Decyzja 

mogła być tylko jedna – powrót na łono szkoły (PSM II stopnia), tym razem jednak na Wydział 

Rytmiki, gdzie mogłam rozwijać swą inna pasję – taniec. Nabyta wraz z nim świadomość ciała 

okaże się później niezwykle pomocna w nauce, a później nauczaniu dyrygowania, zaś umiejętności 

ruchowe – przydatne w pracy z chórem w przyszłych projektach operowych. 

             W ramach wielu przedmiotów, jakie oferuje kierunek Rytmiki, znalazła się również Emisja 

głosu, której tajemnice uczennice zgłębiały pod okiem dr Zofii Hamerlak  - Gładyszewskiej. Było 

to moje pierwsze spotkanie z klasyczną szkołą śpiewu. Rozbudzone przez lekcje zainteresowanie 

wokalistyką, zaczęłam realizować w ramach Kameralnego Zespołu Wokalnego Arpa pod 

kierownictwem starszego kolegi z Wydziału Wokalnego  - Michała Łaszewicza (obecnie 

kierownika chóru Teatru Muzycznego w Poznaniu). Naturalną kontynuacją tej drogi okazał się 

wybór studiów – za namową nauczycielki fortepianu, p. Elżbiety Błaszczuk, postanowiłam ubiegać 

się o przyjęcie na kierunek Wychowania Muzycznego  (specjalność Prowadzenie zespołów 

wokalnych i wokalno – instrumentalnych) istniejący na białostockiej Filii Akademii Muzycznej 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina). 

            Podczas studiów miałam szczęście współpracować z wybitnym w swej materii fachowcami. 

Na pierwszym roku, w ramach realizacji Zespołów Wokalnych spotkałam się z prof. Violettą 

Bielecką –  pedagogiem zachwycającym swym przygotowaniem wokalnym i dyrygenckim. Kontakt 

z tak wyjątkową artystką sprawił, iż moje wcześniejsze zainteresowanie chóralistyką zmieniło się  

w fascynację, która trwa do dziś. 

       Niezmiernie wiele zawdzięczam prof. Bożennie Sawickiej, u której rozpoczęłam  naukę 

dyrygowania będąc studentką trzeciego roku. Praca z tak charyzmatycznym dyrygentem, miała 

szczególnie ważny wpływ na kształtowanie mojej osobowości muzycznej. Pozwoliła mi na nowo 

spojrzeć na muzykę - przebieg jej fraz i wiążące się z nim kształtowanie napięć. Współpracując  

z Panią Profesor w Chórze Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego)  
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w Białymstoku, najpierw jako chórzystka, następnie jako II Dyrygent zespołu,  miałam możliwość 

obserwować jej niezwykły kunszt oraz metodykę pracy chórmistrza. Zdobyte w ten sposób 

doświadczenie stało się podstawą mojego warsztatu dyrygenckiego. 

           Ogromny wpływ na moje ukształtowanie jako muzyka wywarł prof. Cezary Szyfman -  

znakomity śpiewak, członek tak utytułowanych zespołów kameralnych jak Il Canto czy Bornus 

Consort. Jego wyjątkowa wrażliwość muzyczna, dogłębna znajomość technik śpiewu solowego 

oraz ansamblowego, połączone z niezwykłym talentem pedagogicznym były dla mnie 

nieocenionym źródłem wiedzy i doświadczenia artystycznego. Zajęcia z prof. Szyfmanem były 

niczym objawienie - odkrywając przede mną świat muzyki dawnej, sprawił, iż odnalazłam to, co mi 

najbliższe: sztukę wyrafinowaną, nieco sekretną, której szeroko rozwinięta intelektualność 

podporządkowana jest nadrzędnemu celowi – ukazaniu i wzbudzeniu afektu - uczucia. 

               Po uzyskaniu tytułu magistra (dyplom z wyróżnieniem) postanowiłam kontynuować swoją 

edukację na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem). Szczególnie inspirujące okazały się 

spotkania z wykładającym nań prof. Benedyktem Błońskim, którego niezwykle przyjazny stosunek 

do chórzystów, poczucie humoru połączone z bardzo konkretną, drobiazgową pracą, pozwalały 

uzyskiwać świetne rezultaty zarówno w sferze wykonawczej, jak i międzyludzkiej. Ten model 

współpracy niewątpliwie wpłynął na moje postrzeganie roli dyrygenta w zespole, który dążąc do 

wyznaczonych celów, powinien umieć zachować równowagę między kwestiami artystycznymi                  

i społecznymi. 

           Wkrótce po obronie pracy magisterskiej, zostałam zatrudniona jako nauczyciel chóru  

i przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia                              

w Ostrołęce (2002-2004). Pozwoliło mi to na zastosowanie wiedzy wyniesionej z okresu studiów  

w praktyce. Niewielki wymiar godzin chóru, jaki przewiduje plan nauczania w szkole muzycznej, 

pozostawiał we mnie jednakże duży niedosyt wrażeń związanych z dyrygowaniem i interpretacją 

muzyczną. Miejscem do realizacji tych pragnień stał się Chór UMB, w którym od lat studiów 

śpiewałam jako chórzystka, coraz częściej prowadząc także próby głosowe i całościowe. 

           W roku 2003, dzięki staraniom Zarządu Chóru UMB oraz Dyrygent prof. Bożenny Sawickiej, 

rozpoczęłam pracę w charakterze II Dyrygenta zespołu. Współpraca z nim jest dla mnie źródłem 

ciągłej satysfakcji: uczestnicząc w wielu przesłuchaniach konkursowych, mam możliwość 

obserwować i porównywać polską szkołę chóralną z chóralistyką z różnych zakątków świata. Praca 

nad wielkimi dziełami oratoryjnymi z różnych epok, pozwala mi zaś na szersze poznanie literatury 

muzycznej wraz z jej problematyką wykonawczą. 

           W ramach współpracy z Chórem niejednokrotnie samodzielnie przygotowuję i prowadzę 

zespół jako dyrygent, zarówno podczas koncertów, jak i konkursów. Do najciekawszych występów  
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z pewnością zaliczam prawykonanie Mszy Es – dur (na solistów, chór i orkiestrę smyczkową)                        

S. Moniuszki podczas IV Festiwalu Moniuszkowskiego (2004, Orkiestra smyczkowa 

białostockiego Wydziału UMFC), prezentację Mszy Des – dur na solistów, chór i organy tego 

samego autora (V Festwial Moniuszkowski, 2005) oraz kompozycji  J.A. Hassego Magnificat i Te 

Deum (obydwie na solistów, chór i orkiestrę) w ramach Festiwalu Sztuk Dawnych – Imieniny 

Izabeli Branickiej (2012) z udziałem Polskiej Orkiestry XVIII wieku. Ważnym doświadczeniem  o 

charakterze konkursowym był udział prowadzonego przeze mnie chóru w Konkursie Cantio 

Lodziensis (2007) uwieńczony zdobyciem I miejsca, jak również w Międzynarodowym Konkursie 

Chóralnym w Prevezie (Grecja 2008), w ramach którego zostaliśmy uhonorowani I miejscem oraz 

Złotym Medalem. Podobne laury przypadły nam także na III Międzynarodowym Wrocławskim 

Festiwalu Chóralnym Vratislavia Sacra (2013, I miejsce) oraz VII Międzynarodowym Konkursie 

Chóralnym Slovakia Cantat w Bratysławie (Słowacja, 2015), gdzie wygraliśmy kategorie Muzyka 

współczesna oraz Muzyka sakralna. Nasz występ podczas VII Rimini International Choral 

Competition (Włochy, 2013) został nagrodzony zaś Srebrnym Dyplomem II (wyższego) stopnia. 

Dwukrotnie Jury postanowiło wyróżnić także moją osobę, poprzez przyznanie Nagrody Specjalnej 

dla Najlepszego Dyrygenta konkursu (Grecja 2008, Słowacja 2015). 

            Rok 2003 okazał się dla mnie szczególnie szczęśliwy. W tym samym czasie zostałam  

asystentką w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickej.  W zakresie moich obowiązków znalazła 

się nauka dyrygowania, czytania partytur oraz opieka artystyczna nad Zespołem Wokalnym 

kierunku Edukacji artystycznej (obecnie Chórem Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego 

UMFC). Praca nad zróżnicowanym repertuarem a cappella, jak i utworami wokalno  - 

instrumentalnymi , by wspomnieć tu Mszę G – dur F. Schuberta, Loterię, operę Flis S. Moniuszki 

czy Gospell Mass R. Raya niewątpliwie wzbogaciła moje doświadczenie jako chórmistrza  

i pedagoga. 

        Jednocześnie powoli kiełkowało we mnie pragnienie stworzenia własnego zespołu,                        

w którym miałabym sposobność obcować z muzyką, która wraz z upływem czasu okazała mi się 

najbliższą - muzyką dawną. Marzenie to udało mi się zrealizować dzięki grupce przyjaciół, 

absolwentów kierunku Edukacji artystycznej, jak i uzdolnionych amatorów, podobnie jak ja 

zafascynowanych literaturą wokalną i wokalno – instrumentalną epoki renesansu i baroku.  

W grudniu 2005 wspólnie założyliśmy najpierw Kameralny Zespół Wokalny, a następnie Zespół 

Muzyki Dawnej Diletto (z wł. przyjemność), nad którym objęłam kierownictwo artystyczne, stając 

się także jego dyrygentem. 

         Pierwsze kroki z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej stawialiśmy na gruncie 

renesansowych madrygałów, by następnie sięgnąć po barokowe dzieła oratoryjne. W ciągu kilku lat 

funkcjonowania zespołu, jego skład rozszerzył się o instrumentalistów, których stanowili 
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absolwenci kierunku Instrumentalistyki Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego UMFC.  

Z biegiem czasu udało nam się wymienić współczesne instrumenty na kopie instrumentów 

historycznych, zaś do białostockiego „trzonu” na stale dołączyli artyści z całej Polski, 

specjalizujący się w wykonawstwie historycznie poinformowanym.   

          Znakomitą większość repertuaru ZMD Diletto stanowią barokowe dzieła wokalno – 

instrumentalne o charakterze sakralnym. Wśród nich znajdują się zarówno małoobsadowe formy 

przeznaczone na zespół wokalny i basso continuo (m.in. Motety J.S. Bacha, Oratorium Jephte  

G. Carissimiego, Missa O Gloriosa Domina M. Mielczewskiego), jak i kameralne koncerty 

kościelne, kantaty i msze ( na solistów i chór z towarzyszeniem bc, dwojga skrzypiec, dwóch clarini 

lub/i oboi bądź fletów, np.: Missa brevis A BWV 234, Missa brevis G BWV 236, Kantaty BWV 23, 

54, 97, 196 J.S. Bacha, Completorium, Laetatus sum, In virtute tua G.G. Gorczyckiego, Psalmy 

nieszporne Vesperae Dominicales M.Mielczewskiego, Psalmy nieszporne o. D. Stachowicza, czy 

Magnificat J. Różyckiego). W programie koncertów Diletto nie mogło zabraknąć również 

niezwykle udanych kompozycji A. Vivaldiego – Glorii RV 589 i Magnificatu RV 610  (na  solistów, 

chór i orkiestrę smyczkową z bc [i 2 trąbki - Gloria]) oraz utworów A. Scarlattiego – oratorium San 

Casimiro, Rè di Polonia i Cantata pastorale (na solistów i orkiestrę smyczkową z bc).    

                Szczególne miejsce w dorobku zespołu zajmują wielkoobsadowe dzieła: Mesjasz HWV 

56 G.F. Händla, Oratorium na Wniebowstąpienie: Lobet Gott in Seine Reichen BWV 11 J.S. Bacha, 

bachowska Pasja wg św. Jana BWV 245 oraz ody: na urodziny Królowej Anny Eternal Source of 

Light Divine G.F. Händla, Oda na cześć św. Cecylii Hail, Bright Cecilia! H. Purcella. 

                 W naszej działalności staram się również prezentować literaturę przeznaczoną wyłącznie 

na instrumenty, nie tylko dla urozmaicenia programów koncertowych, lecz również ze względu na 

nieco odmienny charakter przygotowania materiału, w którym zespół instrumentalny istnieje  

w sposób samodzielny. Stwarza to również okazję do spotkań z wybitnymi solistami, których osoby 

stanowią dla nas źródło wiedzy odnośnie warsztatu i stylistyki wykonawczej. Takim cennym 

doświadczeniem była niewątpliwie współpraca z prof. Markiem Toporowskim, z którym mieliśmy  

wielką przyjemność wykonać Koncerty organowe op. 4 G.F. Händla. Wiele nauczyliśmy się także 

dzięki wspólnym przygotowaniom i występowi ze Zbigniewem Pilchem, koncertmistrzem 

Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, któremu jako soliście towarzyszyliśmy w Le Quattro Staggioni 

A. Vivaldiego. Wśród utworów instrumentalnych nie mogło zabraknąć również podstawowej dla 

epoki formy - concerto grosso, której poświęciliśmy jeden z koncertów o charakterze 

bożonarodzeniowym – zabrzmiały wówczas kompozycje A. Vivaldiego (Koncert f – moll RV 297), 

F. Manfrediniego (Koncert C – dur nr 12 op.3), G.Torellego (Concerto Grosso g – moll nr 6 op.8) 

oraz A. Corellego (Concerto grosso g-moll nr 8 op.6).  Konieczną dla zespołu znajomość 

wykonawstwa tańców barokowych zdobywaliśmy m.in. poprzez przygotowanie i prezentację  
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I Suity orkiestrowej C – dur BWV 1066 J. S. Bacha. Doświadczenie to okazało się niezwykle 

przydatne w realizacji bardzo istotnych w naszym dorobku barokowych  

i wczesno-klasycznych dzieł operowych. 

 

           Odrodzenie myśli antycznej w czasach renesansu dało impuls dla niezwykle istotnych 

przemian w ówczesnej refleksji teoretyczno - muzycznej. Studia nad starożytnymi traktatami 

przywróciły bowiem ideał sztuki dźwięków, jako tej, której oddziaływanie ma możliwość 

formowania i udoskonalania istoty ludzkiej. Źródłem mitycznej mocy i „cudownych efektów” 

muzyki miała być zaś doskonała symbioza słowa i melodii...Tymi słowami rozpoczynałam moją 

rozprawę doktorską pt. „Barokowe dzieło operowe w aspekcie współczesnej praktyki wykonawczej 

na przykładzie Dydony i Eneasza Henry'ego Purcella” (promotor prof. W. Miłkowska). Koncertowe 

wykonanie tejże opery w ramach mojego przewodu odbyło się 23 maja 2010 roku w Auli Magna 

Pałacu Branickich w Białymstoku. Praca nad siedemnastowiecznym dramma per musica stanowiła 

niezwykle istotne doświadczenie w mojej pracy zawodowej - otworzyła przede mną wspaniały 

świat retoryki muzycznej i związanego z nią afektu. Znajomość katalogu i źródła powstania 

poszczególnych  figur, pozwoliło mi na nowo ujrzeć dzieła barokowych mistrzów – jako muzyczną 

interpretację uczucia zawartego w warstwie tekstowej. Możliwość podążania za zamysłem 

kompozytora, niemal „detektywistycznie” poszukiwanie jego intencji, jest bowiem procesem 

fascynującym i nad wyraz inspirującym. Nakreśliło to także moją postawę jako wykonawcy, który 

winien z wielką pokorą zwrócić się ku wszystkim aspektom utworu - poznać znaczenie każdej nuty, 

interwału,  frazy, użytej tonacji,  zrozumieć ich istotę i intencje autora, by następnie przekazać je 

słuchaczom w interpretacji wynikającej z własnego „przeżycia” i odczuwania zawartych w muzyce 

treści. 

                  Moje pierwsze doświadczenie z barokową operą na szczęście nie okazało się ostatnim – 

w 2012 roku, w ramach Festiwalu Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej, miałam dużą 

przyjemność poprowadzić sceniczne wykonanie La Serva Padrona G.B. Pergolesiego (orkiestra:  

ZMD Diletto, Uberto – Roman Ciumakin, Serpina  - Małgorzata Trojanowska, Vespone – Bartosz 

Budny). Przedstawienie w reżyserii Sebastiana Chondrokostasa spotkało się z entuzjastycznym 

przyjęciem publiczności, pozostawiając również nas – wykonawców pod swoim wielkim urokiem, 

niesłabnącym wraz z kolejnymi prezentacjami (Białystok, Suwałki). 

                  Ideą wspomnianego Festiwalu jest  przywrócenie pamięci o artystycznych korzeniach 

Białegostoku, który dzięki mecenatowi Izabeli Branickiej, stał się jednym z najważniejszych 

ośrodków kulturalnych osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej. W programie koncertowym znajdują 

się  dzieła kompozytorów związanych wówczas z dworem Branickich. Jednym z ulubionych 

twórców Hetmanowej był Niccolo Piccinni, którego opera w trzech aktach La buona figliuola – La 
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Cecchina zabrzmiała podczas ostatniej edycji Imienin (XI 2014) po raz pierwszy w Polsce, po 250 

latach od jedynego odnotowanego spektaklu w Warszawie. Wykonanie miało charakter semi – 

sceniczny: ruch sceniczny i reżyserię opracowała Romana Agnel, zaś udział w nim wzięli:  soliści -  

Anna Wolfinger, Julita Mirosławska, Małgorzata Trojanowska, Aleksander Kunach, Paweł 

Wojtasiewicz, Dawid Dubec, Przemysław Kummer; tancerze baletu Cracovia Danza, zaś  

towarzyszyła im orkiestra Diletto pod moim kierownictwem. Ze względu na typowo klasyczną 

formę opery – zważywszy fakturę wynikającą z dominującego w czasach Piccinniego bel canta, 

obsadę orkiestry (2 Fl, 2 Ob, 2 Fg, 2 Cor, orkiestra smyczkowa) oraz specyfikę ówczesnej estetyki – 

było to zupełnie nowe wyzwanie, do którego, jako osoba nie specjalizująca się w wykonawstwie 

muzyki tego okresu, podeszłam z pewnymi, jak się później okazało – niepotrzebnymi,  obawami. 

Opera Piccinniego, które dzieła jemu współcześni stawiali na równi z kompozycjami Glucka, 

stanowi przykład niezwykle melodyjnego, przejrzystego w swych intencjach utworu, którego czar 

ciągle silnie oddziaływuje na dzisiejszych słuchaczy. 

            Szczególne miejsce w mojej dotychczasowej działalności zawodowej stanowią inscenizacje 

siedemnastowiecznych oper angielskich –Venus and Adonis Johna Blowa oraz  The Fairy Queen 

Henry'ego Purcella. Były to projekty zrealizowane według mojego autorskiego pomysłu, który 

zakładał połączenie moich dwóch pasji - świata dawnej sztuki muzycznej z tańcem współczesnym  

i teatrem. Wyjątkowa forma wspomnianych kompozycji, wynikająca ze specyfiki muzyki XVII – 

wiecznej Anglii: kształtującej się z opóźnieniem wobec kontynentu modalności funkcyjnej, wpływu 

opery francuskiej, unikalnych, „śpiewnych” recytatywów (Blow) -  wydała mi się idealna dla tego 

typu przedsięwzięć. Współczesna oprawa ruchowa i sceniczna sprawia bowiem, iż dzieła ta brzmią 

niezwykle nowocześnie, stając się atrakcyjnymi nawet dla osób bez wcześniejszych doświadczeń         

z tzw. muzyką poważną. 

                Pierwszy ze spektakli (Venus and Adonis Blowa), który miał swą premierę 16.12.2013  

w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki, został zrealizowany dzięki zwycięstwu w konkursie 

„Kultura dla Obywateli”, w którym to białostoczanie głosują na najciekawszą ze zgłoszonych 

propozycji kulturalnych. Opiekę reżyserską sprawowała nad nim Agnieszka Korytkowska – Mazur, 

zaś do opracowania warstwy tanecznej zaprosiłam niezwykle utalentowaną choreograf - Karolinę 

Garbacik wraz z prowadzoną przez nią formacją Grupa Przejściowa. Jako soliści wystąpili: 

Dagmara Barna, Jakub Józef Orliński, Maciej Falkiewicz (chór i orkiestra – Diletto). Projekt ten był 

dla mnie wyjątkowym przeżyciem – otwarcie na inne środowiska artystyczne, wydawałoby się – 

odległe od naszych codziennych działań,  pozwoliło mi doświadczyć Sztuki w zupełnie nowym, 

znacznie pełniejszym wymiarze. Towarzyszące temu doświadczeniu silne emocje okazały się na 

tyle uzależniające, iż z wielką radością przyjęłam propozycję Białostockiego Ośrodka Kultury 

przygotowania finału Festiwalu Wschód Kultury 2014, łączącego działania artystyczne trzech 
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głównych ośrodków miejskich „ściany wschodniej”: Lublina, Rzeszowa  i  Białegostoku. 

              Jedynym oczekiwaniem, jakie przede mną postawiono była konieczność umiejscowienia 

wydarzenia w plenerze, w przestrzeni głównego rynku Białegostoku. Biorąc pod uwagę szczególną 

i trudną dla sztuki „wysokiej” lokalizację, jak również potencjalnie szeroką i bardzo zróżnicowaną 

widownię, zdecydowałam o wyborze absolutnie wyjątkowego dzieła w muzycznej literaturze 

światowej – The Fairy Queen (Królowa wróżek) H. Purcella. Specyficzna forma tej kompozycji – 

semi  - opery spotykanej jedynie u tego autora - jest silnie naznaczona tradycją teatru 

elżbietańskiego i stanowi w istocie dopełnienie sztuki teatralnej - Snu nocy letniej W. Szekspira. 

Tematyka  – miłość i jej różne oblicza – wydała mi się uniwersalna i łącząca wszystkie pokolenia 

naszej publiczności. 

                  Po udanej i miłej współpracy we wcześniejszych przedsięwzięciach, o przyłączenie się 

do projektu poprosiłam Sebastiana Chondrokostasa (reżyseria) oraz Karolinę Garbacik 

(choreografia). Wraz z Urszulą Bartos – Gęsikowską (kostiumy i scengrafia) stworzyliśmy 

wspaniałe, utrzymane w nowoczesnej i minimalistycznej estetyce widowisko, w którym udział 

wzięło ponad 50 artystów (13 aktorów, 10 tancerzy, 12 śpiewaków wykonujących partie solowe                 

i chóralne, 21 osób muzyków orkiestry). W tej niesamowitej podróży artystycznej uczestniczyłam  

zarówno jako dyrygent, jak i koordynator. Było to bezcenne doświadczenie, w którym musiałam 

wkroczyć na zupełnie nieznany mi obszar produkcji spektaklu w warunkach plenerowych  

i zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak budowa sceny (12,5 m x 15 m), nagłośnienie i oświetlenie,  

czy przygotowanie wydarzenia w przestrzeni publicznej (m.in. ochrona placu i mienia). Nagrodą za 

trud blisko półrocznych przygotowań było entuzjastyczne przyjęcie naszego przedstawienia przez 

licznie zgromadzoną widownię (ok. 1000 osób), która pozostała z nami do końca spektaklu, mimo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ten niezapomniany wieczór, 31 sierpnia 2014 r., 

pozostawił we mnie uczucie spełnienia jako artysty, lecz również tęsknotę i silną potrzebę powrotu 

na grunt siedemnastowiecznej opery barokowej, czego mam nadzieję jeszcze doświadczyć. 

               

                    Bardzo istotnym elementem mojej działalności jest propagowanie twórczości polskich 

kompozytorów epoki baroku. Uwagę moją zwrócił fakt, iż osiągnięcia naszych mistrzów pozostają 

często szerzej nieznane, nawet wśród studentów i absolwentów uczelni muzycznych. Świadomość 

tej sytuacji wywołała we mnie chęć prezentacji dokonań rodzimych twórców, zarówno tych już 

poznanych - G.G. Gorczyckiego, M. Mielczewskiego, A. Jarzębskiego, jak i nowo odkrytych –  

o. D. Stachowicza czy Kaspara Förstera, których kompozycje prezentowałam m.in.  

w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla Twórców Profesjonalnych (2010).  

Postanowiłam również wnieść wkład własny w dążenie do odtworzenia obrazu życia muzycznego 

dawnej Rzeczpospolitej, poszukując nieznanych jeszcze kompozytorów i dzieł, które dotychczas 
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nie były wykonywane. Realizację powyższego założenia umożliwiło mi dwukrotnie przyznane 

Stypendium „Młody Naukowiec” Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, które uzyskałam  

w latach 2013 oraz 2014. Przeznaczyłam je na rekonstrukcję partytur oraz dokumentację 

dźwiękową wszystkich istniejących kompozycji Andrzeja Siewińskiego oraz litanii Ferdinanda 

Lechleitnera i Jacka Szczurowskiego. Nagrania, które przeprowadziłam wraz Zespołem Muzyki 

Dawnej Diletto spotkały się z zainteresowaniem wydawnictwa DUX, które zaproponowało mi 

wydanie tychże materiałów w serii Polish Early Music.  Powstałe w ten sposób dwie płyty – 

Andrzej Siewiński - opera omnia (DUX 1132) oraz Dawni Mistrzowie- nowo odkryci: Lechleitner, 

Szczurowski, Caspar (DUX 1175) chciałabym wskazać jako główne spośród osiągnięć 

artystycznych omawianych w niniejszym autoreferacie. 

               Andrzej Siewiński, który stał się bohaterem pierwszej z nich, to dla nas ciągle zagadka. 

Informacje na temat jego postaci są nader skąpe –  najwięcej dowiadujemy się o nim z kart 

tytułowych jego utworów, które zachowały się w postaci głosów wokalnych i orkiestrowych  

w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Widniejąca przy kompozycji Ave Regina caelorum data  

AD 1713 die 17 Aprilis, zaś przy Missa pro defunctis - AD 1726 wraz z adnotacją odnośnie twórcy: 

Requiescat in  Pace (Niechaj spoczywa w pokoju), każą nam sytuować jego działalność na 

przełomie XVII i XVIII wieku. Zwrot Magnifico (jaśnie wielmożny), jaki odnajdujemy przed jego 

nazwiskiem wskazuje zaś, iż był on osobą świecką. Zapis o przeznaczeniu Motettae 4 de Beata 

Virgine Maria do wykonania w kolegium jezuickim w Krakowie, zważywszy silny kult Maryjny 

tego zgromadzenia, stanowi pewną przesłankę do założenia, iż był on związany z tym właśnie 

zakonem. 

        Zaprezentowane na płycie kompozycje, których partytury zrekonstruował dr Marcin Konik  

z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiają dojrzały styl koncertujący,  

w którym wyraźnie zaznacza się ewolucja z wieloodcinkowej formy koncertu kościelnego w stronę 

budowy wieloczęściowej, bezpośrednio poprzedzającej powstanie kantaty. Współzawodnictwo  

i kontrast stanowiące istotę stylu koncertującego przebiegają tu poprzez zestawienie fragmentów                

o różnych obsadach, metrum, rytmice oraz tonacjach. Aparat wykonawczy stanowi 

odzwierciedlenie dawnej praktyki i obsady zespołów tego okresu: partie wokalne prezentowane są 

przez solistów (SATB), wspieranych we fragmentach o charakterze tutti przez grupę ripieno o tym 

samym układzie głosowym, partie instrumentalne wykonywane są w pojedynczej obsadzie (vln I, 

vln II, zależnie  od kompozycji dodatkowo ob I, ob II lub clarino I i II), zaś realizacja basso 

continuo powierzona została triu: wiolonczela/viola da gamba, kontrabas (we fragmentach tutti) i 

pozytyw. 

             Płytę rozpoczyna prawykonanie kompozycji Ave Regina caelorum a 8 przeznaczona na 2 

głosy oznaczone jako canto, bas, dwie trąbki clarino, dwoje skrzypiec oraz basso continuo, ze 
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wskazaniem na wykorzystanie violi da gamba, zamiast wiolonczeli. Ten czteroczęściowy utwór,  

o wyraźnie figuracyjnym charakterze, mile zaskakuje słuchacza wyraźnie pobrzmiewającymi w tle 

motywami góralskiej muzyki ludowej. Zaprezentowany następnie cykl  Motettae 4 de Beata Virgine 

Maria a 7 o obsadzie: CATB, 2 vln, bc (prawykonanie), którego teksty stanowią opracowania 

Godzinek o Niepokalanym poczęciu NMP, przybliża nam prawdopodobną praktykę w zakresie 

ówczesnej oprawy muzycznej nabożeństw. Motety Siewińskiego, przeznaczone jedynie na Jutrznię, 

Tercję, Sekstę oraz Nieszpory, występowały bowiem jako element muzycznego continuum, które 

tworzył śpiew jednogłosowy (tu w wykonaniu Schola Grogoriana Sancti Casimiri). 

              Wieńcząca płytę  Missa pro defunctis a 9 (CATB, ob I, ob II ,vln I, vln II, bc) ukazuje nam 

Siewińskiego, jako twórcę swobodnie operującego szerokim wachlarzem figur retorycznych, które 

czynią to dzieło zdecydowanie najciekawszym i najważniejszym z zachowanych do czasów 

dzisiejszych. 

           Kluczem w doborze materiału do drugiego z wymienionych wydawnictw (Dawni Mistrzowie 

– nowo odkryci DUX 1175) była muzyka, która rozbrzmiewała w kręgu Pijarów, jednego  

z najbardziej zasłużonych zgromadzeń dla rozwoju życia muzycznego dawnej Rzeczpospolitej. Po 

raz pierwszy współcześnie prezentowane w/w nagraniu kompozycje, zachowały się w postaci 

rękopisów w archiwach kolegium pijarskiego w Podolińcu - jednego z najprężniejszych ośrodków 

pijarskich osiemnastowiecznej Polski. Przeznaczone na typowy dla tego okresu aparat wykonawczy 

(CATB, 2 clarini, 2 vln i basso continuo) utwory, stanowią interesujące świadectwo ówczesnej 

kultury muzycznej. 

                 Na płycie znajdują się dwie formy cykliczne w stylu koncertującym –  litanie, które 

uznać należy za przykład kantaty religijnej. Pierwsza z nich – autorstwa Sigmunda Ferdinanda 

Lechleitnera, kapelmistrza na dworze księcia Lubomirskiego - skierowana jest do Serca 

Jezusowego (Litaniae de Corde Jesu).  Zbudowana z dziewięciu kontrastujących ze sobą części, 

wpisuje się w typowy podział dla tego rodzaju kompozycji z pierwszej połowy XVII wieku. 

Szczególną uwagę zwraca zmysł melodyczny tego autora oraz niewątpliwie wysoki warsztat 

kompozytorski.   

               Druga z prezentowanych litanii – Litaniae in D Jacka Szczurowskiego oparta jest na 

tekście litanii loretańskiej. Podobnie jak dzieło Lechleitnera zawiera się w dziewięciu częściach, 

jednakże znacznie silniej ze sobą zróżnicowanych. Ukazuje wielką inwencję tego niezwykle 

płodnego kompozytora, którego dorobek zachował się w rozczarowująco skromnym stopniu –  

z odnotowanych ponad 50 utworów wokalno – instrumentalnych, do naszych czasów przetrwało 

jedynie kilka. Litania, mimo wielu konwencjonalnych zabiegów, zaskakuje żywiołowością, 

dynamizmem części o dużej obsadzie, co dodatkowo podkreśla liryzm fragmentów solowych. 

Pewnym ewenementem w literaturze polskiej tego okresu jest aria altowa Speculum justitie,  
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w której soliście towarzyszy niezwykle trudny wykonawczo duet trąbek clarino. Dzieło 

Szczurowskiego, wykazujące silne wpływy muzyki włoskiej, sprawia, iż jawi się on nam jako 

twórca  niewątpliwie godny głębszego zainteresowania.    

            W zamykającej płytę arii Justa Caspara – O Jesu mi dilecte – z łatwością zauważymy  

oddziaływanie ówczesnej szkoły neapolitańskiej. Kompozycja Caspara, z pochodzenia Czecha, 

który jednakże dużą część swego życia spędził na ziemiach polskich, zwraca uwagę jednakże na 

oszczędne stosowanie przez autora elementów wirtuozerii wokalnej, co podkreśla jej liturgiczny 

charakter. Przeznaczona na sopran solo z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej,  prezentuje formę 

zdecydowanie bliższą ugruntowującemu się wówczas nowemu nurtowi – klasycyzmowi. 

                     

               Fascynacja muzyką baroku znajduje również swe odzwierciedlenie w mojej działalności 

naukowej, której główny obszar stanowi problematyka związków słowno – muzycznych oraz  

twórczość kompozytorów polskich. Powyższe zagadnienia stanowiły tematykę moich wykładów, 

które rokrocznie wygłaszam podczas Podlaskiego Festiwalu Sztuki i Nauki, a także wystąpień  

w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej (2013, 

AM w Łodzi – publikacja w przygotowaniu)  oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć (2014, UMFC – 

planowana publikacja internetowa). Na macierzystym wydziale zorganizowałam również 

seminarium poświęcone wykonawstwu historycznemu, którego wykładowcą był Zbigniew Pilch 

(2012), sesję naukową Polscy Mistrzowie Baroku – znani i nowoodkryci (2013), w której brałam 

udział również jako jeden z wykładowców oraz Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Artystyczną 

G.G.Gorczycki i jego epoka. Teoria i praktyka wykonawcza muzyki przelomu XVII i XVIII wieku. 

              Swoją pasję realizuję również we współpracy z Fundacją „Pro Anima”, w ramach której  

prowadzę - powołany przeze mnie do życia w 2009 roku - cykl koncertów Muzyka Mistrzów 

Baroku. Dzięki tym występom białostoccy melomani mają możliwość regularnego obcowania  

z muzyką tej epoki w wykonaniu najbardziej uznanych polskich artystów, specjalizujących się 

prezentacji historycznie poinformowanej. Koncerty organizowane są w ciągu całego roku  

w barokowym Pałacu Branickich, zwanym również Wersalem Północy. Wstęp wolny publiczności 

możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu ze strony Miasta Białegostoku oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

                   Nieco innym wyzwaniem jest organizacja Festiwalu Sztuki Dawnych – Imieniny Izabeli 

Branickiej, w którym pełnię funkcję Dyrektora Artystycznego. Praca nad konstrukcją programu 

wymaga bowiem dogłębnych studiów z zakresu historii Białegostoku i jego okolic, których celem 

jest  jak najwierniejszy przedstawienie hucznych obchodów święta Izabeli. To kilkudniowe 

przedsięwzięcie ma miejsce w drugiej połowie listopada i cieszy się niesłabnącym 
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zainteresowaniem słuchaczy. Finansowane dotychczas ze środków budżetu Miasta Białegostoku 

oraz Urzędu Marszałkowskiego, ku naszej wielkiej radości w bieżącym roku uzyskało również 

dotację ze strony Ministerstwa Kultury. 

              Moja dotychczasowa działalność oraz dwukrotnie przyznane Stypendium Prezydenta 

Miasta Białegostoku (dla Młodych Twórców – 2009 i Twórców Profesjonalnych  - 2010), 

przyniosły mi zaproszenie do udziału w obradach powoływanej przez Prezydenta komisji ds. 

rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie powyższych grantów młodym  

i profesjonalnym twórcom zajmującym się upowszechnianiem kultury, twórczością artystyczną  

i opieką nad zabytkami.  Jako członek zasiadam w niej od 2012 roku, zaś w roku 2014 i 2015 

pełniłam funkcję przewodniczącej tego organu. 

                     Dużym wyróżnieniem jest dla mnie także uczestnictwo w składzie Kapituły Nagrody 

Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku, opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych 

Nagród w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w Białymstoku, w której to miałam 

zaszczyt zasiadać w latach 2010, 2012 – 2014. 

                     

                  Zdobyte w pracy zawodowej doświadczenie, zarówno w obszarze chóralistyki, jak  

i muzyki  dawnej, przekazuję w trakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów dyrygowanie, czytanie 

partytur oraz sprawując opiekę merytoryczną nad Chórem Wydziału Instrumentalno – 

Pedagogicznego UMFC. Szczególnie inspirujące są dla mnie indywidualne spotkania ze studentami 

w trakcie lekcji dyrygowania – od strony techniki dyrygenckiej wymagają ode mnie szybkiego 

zdefiniowania problemu i znalezienia sposobu jego rozwiązania. Niezwykle pomocną w tym 

zakresie okazała się świadomość ciała, jaką nabyłam jako uczennica Wydziału Rytmiki w PSM II 

stopnia. Prowadząc koncerty z obszernymi programami, których trwanie niejednokrotnie 

przekracza dwie godziny, szczególną uwagę zwracam na kształcenie młodych adeptów tej sztuki 

zgodnie z fizjologią ruchu, eliminując wszelkie niekontrolowane napięcia, które wpływają na 

wydolność naszego aparatu ruchowego. Metoda ta, dążąca do jak najbardziej naturalnej pracy rąk, 

przynosi również doskonałe efekty pod względem plastyki ruchu, według mnie niezwykle ważnej 

dla czytelnej i sugestywnej komunikacji prowadzący – zespół. Pozwala skrócić czas przygotowania 

repertuaru poprzez brak konieczności werbalizowania niektórych z wymagań interpretacyjnych. 

             

                Współpracując z młodymi  osobami staram się wpoić im pokorę wobec dzieła 

muzycznego -  utrwalonej na papierze idei danego twórcy, którą my – wykonawcy powinniśmy 

przekazać w sposób najbardziej rzetelny i uczciwy, posiłkując się naszą wiedzą i wrażliwością.  

Uważam bowiem, iż artystę powinno charakteryzować dążenie do poszukiwania prawdy zawartej  

w utworze, nie zaś postawa – „robię tak, bo tak czuję”, która niebezpiecznie stawia wykonawcę  
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w roli pierwszoplanowej wobec materii muzycznej.  

              Ideą, którą chciałabym również zaszczepić wśród moich wychowanków, jest przesłanie - 

„robię tak, bo to rozumiem”. Tą maksymą kieruję się w swoim życiu zawodowym i myślę, że                

w dużej mierze określa mnie ona jako muzyka. Nigdy też mnie nie zawiodła - pozwala bowiem 

otworzyć się na „mowę dźwięków” i porozmawiać z Muzyką, jak ze swym starym, dobrym 

przyjacielem. 
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