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Praktykę w zawodzie rozpoczęłam jeszcze w czasie trwania studiów. Pierwszym miejscem 
był Miejski Dom Kultury w Wieliczce, który zlecił mi założenie chóru dziecięcego w Szkole 
Podstawowej w Koźmicach Wielkich (1994 r.). Praca z amatorskim zespołem dziecięcym przyniosła 
szybkie efekty. Chór mógł pokazać się na koncertach okolicznościowych i konkursach chórów 
szkolonych. Widząc dobre efekty mojej pracy, dyrekcja MDK w Wieliczce powierzyła mi funkcję 
drugiego dyrygenta chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” (1995 r.), z którego 
odeszłam w jesieni 1996 r. W styczniu 1997 r. na prośbę zainteresowanych Wieliczan założyliśmy 
chór mieszany „Camereta”, który prowadziłam, rozwijałam prowadząc zespół od maleńkich 
koncertów do większych sukcesów na miarę chóru amatorskiego. Chór pojawiał się na konkursach, 
każdorazowo będąc ich laureatem. Zespół opuściłam w 1999 r.  gdy urodziła się moja pierwsza 
córka, oddając zespół zaufanej osobie, która do dziś odnosi liczne z nim sukcesy. 

 
 
 
SZKOŁA I stopnia 
We wrześniu 1995 roku podjęłam pracę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. 

im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, jako dyrygent szkolnej orkiestry smyczkowej. Rozpoczęłam 
fascynujący rozdział mojej aktywności artystycznej z muzykami o bardzo małym doświadczeniu 
instrumentalnym. Sama będąc skrzypkiem mogłam ofiarować dzieciom ogromną pomoc rozwiązując 
wiele problemów technicznych, co umożliwiało mi osiągnięcie określonych efektów muzycznych. 
Od samego początku przywiązywałam wielką wagę do różnorodności stylistycznej kompozycji, 
co determinowało użycie całej gamy sposobów artykulacji dotyczącej instrumentów smyczkowych. 
Początkowo uczyłam klasy 7 i 8. Po reformie w 6-klasowych szkołach podstawowych w orkiestrze 
grali uczniowie klas 5 i 6 – w związku z tym znacznie spadł poziom możliwości muzycznych dzieci. 
Starałam się zawsze dostosowywać program, aby wykorzystywał umiejętności uczniów na tym 
poziomie edukacji, ale też by nie był zbyt prosty – uważam, że umiejętności są podstawą, a ambitne 
wyzwanie i chęć jego osiągnięcia wyzwala większy potencjał i daje siłę napędową wraz z atmosferą 
pracy w formie radosnego eksperymentu połączonego z budowaniem wyobraźni wykonawców. 

Orkiestrę szkolną prowadziłam 18 lat. Zespół pokazywał się na dorocznym koncercie 
szkolnym w Filharmonii Krakowskiej, pokazując program z całorocznej pracy. Koncert stanowił 
wielkie święto dla młodych wykonawców. Wybierany i opracowywany przeze mnie program, 
to zazwyczaj kompozycje oryginalne lub (rzadziej) gotowe opracowania lub aranżacje. Literatura 
światowa to ogromna kopalnia kompozycji na orkiestrę smyczkową i można dobrać utwory 
pochodzące z różnych epok, prezentujących rozmaitość stylistyczną i będących polem 
doświadczalnym dla dydaktyki szkolnej. Orkiestra przygotowywana przeze mnie pokazała się na 
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych w Nyiregyhaza (Węgry) i kilka razy  
na Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I st. w Będzinie, każdorazowo będąc ich laureatami, tj.: 

• marzec 1999 r. Nyiregyhaza – II miejsce w kategorii zespołów  profesjonalnych (I miejsca 
nie przyznano) (Wyróżnienie dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu), 

• kwiecień 1999 r. Będzin – Grand Prix - kwiecień 2001 Będzin – I miejsce, 
• kwiecień 2001 r. Będzin – I nagroda (Wyróżnienie dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu), 
• kwiecień 2005 r. Będzin – I miejsce, 
• maj 2007 r. Będzin – II miejsce, 
• maj 2008 r. Będzin – III miejsce, 
• maj 2011 r. Będzin – I miejsce (Wyróżnienie dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu). 

 Orkiestra szkolna wystąpiła także kilka razy na zaproszenie Filharmonii Krakowskiej  
w koncertach umuzykalniających dla dzieci. Brała też udział w projektach w połączeniu z innymi 
zespołami, co jest wykazane w spisie prowadzonych przeze mnie koncertów i będzie jeszcze 
omówione przy okazji ważnych projektów. 
 Od września 2001 r. oprócz zajęć orkiestry, zaczęłam prowadzić chór szkolny klas IV, a od 
września 2002 r. przejęłam opiekę nad głównym chórem szkolnym klas V i VI.  Zajęcia z chórem 
dziecięcym w szkole muzycznej umożliwiły mi poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności w sztuce 
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wokalnej głosów dziecięcych, rozwinięcie szczególnej wrażliwości na specyfikę brzmienia głosów 
równych. Szczególnie pomocnym jest znajomość nut, co w porównaniu z dziecięcym chórem 
amatorskim daje znacznie większe możliwości repertuarowe i ogólnie artystyczne. 
Chór szkolny jest punktem zamykającym coroczny Koncert Szkolny w Filharmonii Krakowskiej. 
Wybierałam repertuar różnorodny – utwory a’capella i z akompaniamentem, 2-, 3- i 4-głosowe, 
religijne i świeckie, umieszczone w historii od chorału aż do współczesności. 
 Na uwagę zasługuje praca z dziećmi nad emisją głosu. Zwracając uwagę dzieci na budowę 
anatomiczną ciała ludzkiego, działanie mięśni, układu oddechowego, aparatu mowy z artykulacją, 
rolę rezonatorów wykorzystywanych podczas poprawnego śpiewania, w połączeniu z działaniem na 
wyobraźnię dziecka i opierając się na szczególnej więzi między śpiewakami a swoim mistrzem, 
mogą powstać prezentacje na najwyższym poziomie artystycznym: kompozycje a’capella trzymające 
się znakomicie w tonacji oraz utwory świetnie współbrzmiące z akompaniamentem (fortepian, 
organy, harfa, skrzypce, wiolonczela itp.), a wszystkie wykonywane z wielkim entuzjazmem  
i oddaniem. 
 Tak orkiestra jak i chór w szkole ogólnokształcącej I stopnia stanowiły dla mnie bardzo 
ważny rozdział mojej pracy, gdzie opierając się na mojej wiedzy i wieloletnim już doświadczeniu 
uważam je za wielką wartość, która wymagała ode mnie szczególnych umiejętności nie tylko 
fachowych jako chórmistrza, ale także jako autorytet mający bliski kontakt z dziećmi, szczególną 
więź. Uczniowie powinni czuć się docenieni, bezpieczni, akceptowani, zachęcani i ważni dla 
swojego mistrza. Staram się sprostać tym wymaganiom, a moja postawa wobec uczniów została 
nagrodzona dyplomem dla najmilszego nauczyciela w szkole, który przyznają uczniowie głosując na 
jednego spośród ponad stu nauczycieli w szkole ☺ 
 Moje osiągnięcia z zespołami szkolnymi oraz stosunek do uczniów zostały kilkakrotnie 
docenione przez Dyrekcję OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w postaci „Nagrody Dyrektorskiej”. 
 
FRESCO SONARE 
 W 1997 roku absolwenci OSM I st. - grupa moich byłych uczniów -  zwrócili się do mnie 
z prośbą utworzenia orkiestry, która skupiałaby chętnych młodych muzyków mogących grać ciekawe 
utwory pod moją batutą. Sukcesywnie przez kolejne lata dołączali do zespołu kolejni absolwenci 
oraz osoby zainteresowane powstałą orkiestrą.  Zespół występował pod nazwą: Międzyszkolna 
Orkiestra Kameralna (od 1999) dając coraz więcej koncertów w Krakowie i starając się zapisać na 
stałe w krajobraz kulturalny miasta dbając o coraz wyższy poziom artystyczny i ciekawe programy. 
 Od 2002 zespół istnieje jako; Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Fresco Sonare. 
Gra w nim młodzież ucząca się w szkołach muzycznych i różnych uczelniach krakowskich 
(UJ, Akademia Muzyczna, AGH, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny) oraz 
pracująca (architekci, prawnicy, wykładowcy itp.). Od momentu powstania orkiestra występowała  
w Filharmonii Krakowskiej, Radiu Kraków, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w Lusławicach, Akademii Muzycznej, Teatrze Groteska i znanych krakowskich 
kościołach: św. Katarzyny, OO. Bernardynów, OO. Franciszkanów i Ss. Norbertanek na Salwatorze. 
Zespół Fresco Sonare koncertował m.in. z Chórem Polskiego Radia, Krzysztofem Pendereckim, 
Paulem Esswoodem, Jorge Cardoso, Bryanem Kay’em, solistami i chórem z Londynu ,,East Sussex 
Bach Choir” oraz wybitnymi solistami: Kają Danczowską, Elżbietą Stefańską, Tomaszem Strahlem, 
Klaudiuszem Baranem, Waldemarem Malickim, Grzegorzem Turnauem, Stanisławem Sojką, 
Michałem Nagy, Piotrem Tarcholikiem. 
O możliwościach orkiestry świadczy fakt, że wykonuje ona zarówno muzykę klasyczną (Vivaldi, 
Bach, Mozart) jak również z powodzeniem i talentem interpretuje muzykę kompozytorów 
współczesnych (K. Penderecki, M. Małecki, W. Kilar, W. Szpilman, H. Czyż), muzykę rozrywkową 
(A. Piazzolla, S. Sojka, G. Turnau) oraz muzykę do spektakli teatralnych i muzykę filmową  
(Z. Konieczny). Orkiestra ma w swym dorobku koncerty nagrywane dla Programu 2 Polskiego 
Radia. 
 Fresco Sonare to grupa młodych ludzi mających szczególne zamiłowanie do muzyki, 
pasjonatów dobrego smaku, bezinteresowności idei, wzajemnego szacunku, głębokości odczuwania, 
czystości myśli, świeżości umysłu, otwartości, oddania. To wszystko sprawia, że w zespole istnieje 
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szczególny rodzaj więzi, która stwarza niepowtarzalny klimat pracy i sprzyja powstawaniu produkcji 
artystycznych wysokiej jakości. To bardzo indywidualny styl grupy instrumentalistów, którzy mimo 
różnego poziomu wykształcenia mogą generować kunszt i nadal się rozwijać. Jak dotąd to dla mnie 
najbardziej cenne doświadczenie. Praca z tą orkiestrą wytwarza we mnie poczucie ogromnej 
odpowiedzialności za ludzi, którzy powierzają mi swój rozwój artystyczny (techniczny, estetyczny, 
intelektualny, wewnętrzny). Zaufanie młodych artystów jest bardzo zobowiązujące. Efekty naszej 
wspólnej pracy dają mi niezwykłą satysfakcję i radość. 
 Prowadząc Fresco Sonare zdobyłam także doświadczenie menadżerskie. Moja praca w tym 
charakterze jest bardzo wszechstronna i polega na organizowaniu miejsca koncertów, nawiązywaniu 
kontaktów ze sponsorami, zapewnianiu sprawnej reklamy (afisze, radio, prasa), pozyskiwaniu 
ciekawych solistów do współpracy z zespołem i doangażowywaniu odpowiednich muzyków 
instrumentalistów, organizowaniu pracy samej orkiestry, wyszukiwaniu interesującej literatury, 
a także prowadzeniu stosownej dokumentacji i obsługi biurowej. 
 
 
ŚPIEWAK CHÓRU 
 Będąc na studiach  rozpoczęłam swoją przygodę ze śpiewaniem. Zostałam zaproszona 
(1993 r.) do Krakowskiego Chóru Kameralnego prowadzonego przez Profesora Stanisława 
Krawczyńskiego. Zespół śpiewaków składał się ze studentów i absolwentów Krakowskiej Akademii 
Muzycznej. Śpiewanie w nim do 1999 dało mi możliwość samokształcenia własnego głosu, 
poznawania specyfiki funkcjonowania profesjonalnego muzykowania chóralnego, rozwijania wiedzy 
w zakresie literatury chóralnej. W Tym czasie brałam też udział w koncertach Capelli Cracoviensis 
jako śpiewak doangażowany. Nabrałam większej pewności co do moich umiejętności wokalnych 
jako śpiewaka chóru i w 1998 zdałam egzamin do Chóru Polskiego Radia w Krakowie, gdzie 
początkowo zatrudniono mnie na umowę o dzieło, a od 2000r. otrzymałam etat artysty śpiewaka. 
 Wieloletnia praca na etacie artysty chóru w Chórze Polskiego Radia pozwoliła mi rozwinąć 
moje umiejętności wokalne i zdobyć praktyczne doświadczenie wykonawcze.  Poznałam także 
bardzo obszerną literaturę chóralną i wokalno-instrumentalną, oraz miałam okazję obserwować wielu 
wybitnych dyrygentów, co pozwoliło mi poznać praktyczne rozwiązania wielu problemów 
technicznych, łączących się z opracowaniem i realizacją muzyczną partytury, interpretacją utworów 
oraz metodyką pracy dyrygenckiej. Wielokrotnie także pracowałam z Chórem Polskiego Radia 
przygotowując zespół do koncertów i nagrań jak i osobiście w roli dyrygenta prowadząc koncerty. 
Wykonując zawód śpiewaka, rozwinęłam swe umiejętności w zakresie emisji indywidualnej, a także 
zdobyłam cenną wiedzę w dziedzinie emisji zbiorowej. 
Z Chóru PR odeszłam w 2011 roku. 
 Dwukrotnie brałam udział w konkursie na dyrektora Chóru Polskiego Radia w Krakowie 
(konkursy nierozstrzygnięte) 
 W październiku 2009 r. brałam udział w konkursie na kierownika Chóru Krakowskiej 
Filharmonii. 
 
LICEUM i SZKOŁA II STOPNIA. 
 W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 prowadziłam Chór Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. im. Fr. Chopina w Krakowie klasy IV i V liceum. Dzięki temu zatrudnieniu mogłam 
poznać specyfikę pracy z chórem mieszanym młodzieżowym na poziomie średnio zaawansowanym. 
Uczniowie liceum dobrze czytają materiał nutowy, więc rozczytanie partytury nie jest trudne. 
Zasadnicza praca z tego typu zespołem kładzie nacisk głównie na pracę nad emisją głosu. Najwięcej 
trudności wiąże się z emisją głosu u młodych mężczyzn, którzy niedawno przeszli mutację i często 
długo szukają w wyobraźni miejsca emisji w nowej sytuacji wokalnej. To, co łatwiejsze dla basów, 
dla tenorów stanowi sporą trudność. Oni często śpiewający jako dzieci w głosie najniższym, teraz są 
głosem męskim najwyższym – wcześniej c1 niskie w skali dziecka, teraz wysoko w skali tenora. 
W chórze młodzieżowy miałam wpływ na kształtowanie emisji zbiorowej jak i indywidualnej 
chórzystów. Na bazie dobrego kontaktu z młodzieżą mogłam eksperymentować z brzmieniem 
zespołu, kształtować stylistykę wykonywanych utworów. 
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 Od września 2012 r. objęłam kierownictwo chóru w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. 
Wł. Żeleńskiego w Krakowie. To chór o podobnej specyfice jak chór liceum, jednak osoby w nim 
śpiewające uczęszczają do tej szkoły ze świadomego wyboru – w związku z tym praca z tym 
zespołem wokalnym jest dla mnie o wiele ciekawsza. Chórzyści są bardzo zainteresowani udziałem 
z moich zajęciach, z ciekawością słuchają uwag i ze staraniem je realizują. Stanowi to powód do 
wybierania dużego i niełatwego programu, który będzie stanowił wyzwanie dla młodzieżowego 
chóru mieszanego. Dużym atutem tego zespołu jest to, że część osób śpiewających kształci się na 
wydziale wokalnym, więc ich poziom kształcenia emisji głosu jest znacznie zaawansowany,  
co wpływa pozytywnie na ogólne brzmienie chóru. Także wiek chórzystów jest wyższy niż 
w liceum,  bowiem obok licealistów śpiewają w nim również studenci. 
 
EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO 
 W kwietniu 2012 przyjęłam zaproszenie i podjęłam pracę w Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, które jest nowo powstałą instytucją kultury w Polsce, 
nastawioną na kształcenie i promowanie uzdolnionej młodzieży z Polski i Europy w ramach 
działających kursów instrumentalnych i orkiestrowych oraz działalności koncertowej pod okiem 
wybitnych pedagogów instrumentalistów i dyrygentów. Pomysłodawcą i patronem Centrum jest 
Krzysztof Penderecki, którego osoba skupia grono autorytetów artystycznych z całego świata. 
W Centrum zostałam zatrudniona jako specjalista ds. programów edukacyjnych. Moją rolą jest 
utworzenie orkiestr dziecięcych i młodzieżowych złożonych z laureatów konkursów 
instrumentalnych z całej Polski i poprowadzenie z nimi kursów muzycznych.  Innym zadaniem jest 
też zorganizowanie współpracy ze szkołami muzycznymi i ogólnokształcącymi w celu poszerzenia 
wiedzy i kultury muzycznej społeczeństwa polskiego poprzez otwieranie świadomości muzycznej 
dzieci i młodzieży. W rzeczywistości działalność w Centrum jest o wiele szersza, gdyż wszyscy 
zatrudnieni w niej pracownicy dzielą się ogólnymi obowiązkami i ściśle ze sobą współpracują. 
 
Lusławicka Orkiestra Talentów 
 Jednym z programów edukacyjnych, którym opiekuję się w Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego jest Lusławicka Orkiestra Talentów. LOT to dzieci w wieku 10-14 lat, 
najzdolniejsi uczniowie szkół muzycznych I stopnia wyłonieni podczas ogólnopolskich przesłuchań 
organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Laureaci 1, 2 i 3 miejsc, skrzypkowie, 
wiolonczeliści oraz kontrabasiści przyjeżdżają z różnych miast Polski do Lusławickiego Centrum 
aby wspólnie pracować nad wybranym przeze mnie programem orkiestrowym. W czasie pierwszych 
warsztatów pomagali nam koncertmistrzowie NOSPR oraz Sinfonii Varsovii, pracując dodatkowo 
z poszczególnymi sekcjami instrumentów. Orkiestra każdorazowo zaskakuje słuchaczy. Brzmienie 
i dojrzałość wykonania repertuaru wprawia w zachwyt i podziw. Dbałość o szczegóły, wspaniała 
elastyczność i muzykalność oczarowuje słuchaczy oraz samego patrona Centrum – Krzysztofa 
Pendereckiego, dla którego realizacja projektu oraz jego wymierny pożytek i efekt są priorytetem, 
w myśl którego powstało Europejskie Centrum Muzyki, mające być miejscem dostępnym dla 
utalentowanej młodzieży w różnym wieku głównie z Polski, ale też całej Europy. 
 Podczas warsztatów z Lusławicką Orkiestrą Talentów starałam się w pełni wykorzystać moje 
doświadczenie i stworzyć prawdziwą relację „mistrz-uczeń”, przekazując moim małym partnerom 
całą wiedzę pomocną dla realizacji dzieła muzycznego, a także dając im poczucie bezpieczeństwa, 
zaufania i odwagi, mając na uwadze, jak wielka spoczywa na mnie odpowiedzialność  
w prowadzeniu tak młodych, otwartych i nie skażonych jeszcze ludzi, muzyków u progu swego 
życia, na starcie kariery muzycznej czy każdej innej. 
 Lusławicka Orkiestra Talentów pracuje w edycji dwuletniej. Obecnie zakończyła się pierwsza 
edycja tego programu edukacyjnego, w czasie którego LOT zbierała się podczas 6-ciu 
prowadzonych przeze mnie zjazdów warsztatowych, każdorazowo zakończonych koncertami. 
 
Spis  warsztatów  LOT-u w latach 2013-2014: 
17-24 marca 2013 r., 
18-21 maja 2013 r., 
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3-10 listopada 2013 r., 
27 kwietnia – 4 maja 2014 r., 
28 lipca-3 sierpnia 2014 r., 
2-12 listopada 2014 r. 
 
Spis Koncertów LOT-u: 
23 marca 2013 r., Lusławice - Sala Koncertowa ECM Krzysztofa Pendereckiego, 
24 marca 2013 r., Kraków Sukiennice – Muzeum Narodowe w Krakowie, 
21 maja 2013 r., Lusławice - Koncert Inauguracyjny ECM Krzysztofa Pendereckiego, 
10 listopada 2013 r., Lusławice - Sala Koncertowa ECM Krzysztofa Pendereckiego, 
1 maja 2014 r., Kraków - Rynek Główny. Koncert z okazji 10 rocznicy wejścia do Unii Europejskiej, 
2 maja 2014 r., Lusławice - Sala Koncertowa ECM Krzysztofa Pendereckiego*, 
4 maja 2014 r., Warszawa, Sale Redutowe Teatru Wielkiego Opery Narodowej*, 
1 sierpnia 2014 r., Krynica, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego, 
2 sierpnia 2014 r., Nowy Sącz, Ratuszu Miejski, 
11 listopada 2014 r., Lusławice - Sala Koncertowa ECM Krzysztofa Pendereckiego 
12 listopada 2014 r., Katowice - Sala Kameralna Narodowej Orkiestry Polskiego Radia  

w Katowicach. 
Punktem podsumowującym moją pracę z Lusławicką Orkiestrą Talentów w trakcie 

trwania dwuletniej edycji programu jest wydanie płyty CD prze wytwórnię DUX, co wskazuję 
jako jedno z dwóch najistotniejszych moich dokonań w dziedzinie muzyki. 

 
 
* Koncerty z Agatą Szymczewską – zachwycającą swoją wirtuozerią, kunsztem brzmienia oraz radością sztuki na 

najwyższym poziomie - kolejnym mistrzem emanującym całokształtem na uczniów. 
 
Koncert inaugurujący działalność Centrum 21.05.2013 r. 
 Wielka Gala Inauguracyjna to wydarzenie wysokiej rangi dla całej polskiej kultury. Powstał 
pierwszy w Polsce, jak nie w Europie, muzyczny kampus uniwersytecki mający tworzyć wszelkie 
warunki dla rozwoju utalentowanej młodzieży w różnym wieku. Aby pokazać różne etapy realizacji 
założeń Centrum w czasie koncertu wystąpił Apollon Musagete Quartet, Anne Sophie Mutter 
ze swoimi stypendystami oraz Lusławicka Orkiestra Talentów będąca, obok gwiazd, prawdziwym 
objawieniem dla przybyłej publiczności. Obecność orkiestry dziecięcej to świadomy wybór 
Europejskiego Centrum. Podkreśla ważność nauczania na etapie szkoły podstawowej, zaznacza zbyt 
lekkie traktowanie pedagogiki szkolnej, pokazuje wielki potencjał dzieci oraz potrzebę wysoko 
wykształconych i cenionych pedagogów na tym etapie kształcenia. 
 
ŚPIEWAJĄCA POLSKA 
 Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych pod patronatem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” jest jedną z wizytówek Narodowego Centrum 
Kultury. Program ten rokrocznie obejmuje swoim działaniem ponad 300 polskich szkół i wspiera 
rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pe-
dagogami kierującymi chórami. 
Od 2009 r. jestem związana z tym programem w Małopolsce biorąc udział w doskonaleniu 
zawodowym nauczycieli - prowadziłam zajęcia metodyczne z dyrygowania w formie lekcji 
indywidualnych z nauczycielami oraz zajęć zbiorowych w ramach zespołu chóralnego – metodyka 
prowadzenia chóru. Zasiadam także w jury organizowanych przez program przeglądach chórów 
z regionu. 

Nauczyciele biorący udział w Programie prezentują bardzo zróżnicowany poziom wiedzy 
i umiejętności w problematyce. Większość z nich potrzebowała podstawowych wskazówek  
w zakresie techniki dyrygenckiej - ustalanie poprawności schematu, auftaktów, akcentacji, 
oddechów, frazowania, dynamiki oraz samego gestu. Pozostałe uwagi dotyczyły interpretacji, 
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prozodii, stylistyki, formy, prezencji jak i samego kontaktu z zespołem, roli współpracy, granicy 
ingerencji we wrażliwość i osobowość wykonawców na różnym poziomie edukacji i wieku. 

 
PRAKTYKI DLA STUDENTÓW 
 Akademia Muzyczna w Krakowie kilkakrotnie zwróciła się do mnie z prośbą o umożliwienie 
jej studentom podjęcia praktyk w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć. Zainteresowani studenci 
Katedry Chóralistyki hospitowali moje zajęcia orkiestrowe i chóralne prowadzone przeze mnie 
w OSM I st., OSM II st. oraz Młodzieżowej Orkiestrze Kameralnej Fresco Sonare. Mogli również 
podjąć próby prowadzenia tychże zespołów i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. 
Dzieliłam się z nimi swoją wiedzą i udzielałam odpowiedzi na szereg pytań dotyczących praktyki. 
 
WARSZTATY 
 Kilkakrotnie prowadziłam warsztaty muzyczne dla nauczycieli i uczniów w ramach zajęć 
chóru i orkiestry na zaproszenie dyrekcji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Chopina 
w Jarosławiu, orkiestry liceum w Zespole szkół Muzycznych w Tarnowie oraz dyrekcji  Szkoły 
Muzycznej w Domosławicach. 

 
 WAWEL O ZMIERZCHU 
 Kierownictwo festiwalu Wawel o Zmierzchu i Grupy Twórczej Castello kilkakrotnie 
 zaprosiło mnie do przygotowania orkiestry Corda Cracovia, złożonej z absolwentów, doktorantów 
 oraz studentów Akademii Muzycznej w Krakowie dla artystów mających docelowo poprowadzić 
 koncerty festiwalowe. W latach 2011-2012 jako dyrygent wspomagający festiwal współpracowałam 
 z Jerzym Maksymiukiem, Krzysztofem Pendereckim, Markiem Mosiem, Tadeuszem Strugałą, 
 Danielem Stabrawą, Kają Danczowską, Marcinem  Dyllą, Aleksandrem Gawrylukiem. 

Corda Cracovia to profesjonalny zespół, w której grają instrumentaliści o wysokich 
umiejętnościach. Praca z taką orkiestrą stawia dyrygentowi bardzo wysokie wymagania. Jestem 
szczęśliwa, że otrzymałam możliwość kolejnej dodatkowej praktyki jako dyrygent orkiestrowy 
kameralny jak i symfoniczny. To była dla mnie kolejna okazja do rozwijania własnych umiejętności, 
nabywania doświadczenia oraz pracy pod okiem osobowości świata muzycznego, wielkich 
charyzmatycznych artystów. 

Efektem mojej współpracy z zespołem Corda Cracovia było wydanie dwóch płyt DVD. 
Płyta z nagraniem baletu-pantomimy „Harnasie” Karola Szymanowskiego otrzymała nominację do 
nagrody „Fryderyk” 2013 r. 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANYCH  PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH 
 
• 31.10.2006 r. Studio S 5 Radia Kraków 

Ten koncert dał początek wspaniałej współpracy ze znakomitym wirtuozem akordeonu i bandoneonu 
Klaudiuszem Baranem, z którym łączą mnie jeszcze czasy licealne. Postanowiliśmy już dawno 
zagrać razem jakiś koncert i wreszcie po kilku latach nasz plan doczekał się realizacji. W programie 
znalazły się kompozycje reprezentujące twórczość Astora Piazzolli. Część z nich na obsadę solowa 
lub duet gitarowy, reszta na bandoneon lub bandoneon i gitarę (tu Michał Nagy) z towarzyszeniem 
orkiestry smyczkowej. Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Fresco Sonare odnalazła się doskonale 
w tym tangowym klimacie. Wszyscy byliśmy oczarowani i zafascynowani tak wyjątkowo 
dynamicznym charakterem muzyki. Sami soliści byli pod wrażeniem klimatu i sposobu pracy 
zespołu orkiestrowego. Postanowiliśmy, aby nasza współpraca była kontynuowana w tym czy innym 
repertuarze. 
 Koncert z 31.10.2006 r. powtórzyliśmy w całości 18.01.2007 r. w Auli OO. Bernardynów 
specjalnie na życzenie ponad 100 osób, które nie dostały się na koncert w radio. Do Bernardynów 
przyszło około 500 słuchaczy ciekawych programu i wykonawców. Kolejna odsłona powyższego 
programu nastąpiła 12.05.2007 r. w Collegium Novum UJ w czasie dni Tanga w Krakowie. 
19.01.2010 r. w Teatrze Groteska w Krakowie zorganizowaliśmy kolejny koncert z naszymi 
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solistami i pokazaliśmy kilka utworów Astora Piazzolli w tych samych lub zmienionych, nowych 
aranżacjach. 
 
• 27.04.2008 r. Kościół św. Katarzyny w Krakowie. 

 10-lecie Orkiestry Fresco Sonare to wielkie święto dla mnie i wszystkich współpracujących 
z zespołem muzyków. Cały ten czas działalności to żywe świadectwo bezinteresownej współpracy 
ludzi dobrej woli, gdzie aspekt artystyczny stanowi priorytet w działaniu, a specyficzna społeczność 
pozwala na zachowanie wspaniałej atmosfery pracy i zgodnego współdziałania, gdzie każdy chcący 
pomóc w podniesieniu jakości opracowywanego dzieła może kreatywnie uczestniczyć w próbach 
orkiestry. Jest to pewnego rodzaju ewenement i wspólny sukces wielu ludzi. To powstanie 
niecodziennej energii, która przenika i integruje wszystkich muzyków. To trudne do opisania 
zjawisko, którego w czasie prób doświadczamy my sami, a podczas koncertów promieniuje na 
słuchaczy niejednokrotnie zastanawiając fenomenem radości, pogody, świeżości, głębi, magii. 
Sztuka i człowiek. 
Doświadczam tego, co można nazwać dążeniem do ideału, absolutu, gdzie piękno i człowieczeństwo 
nadają sens bycia. To rzeczywistość istnienia społeczności Fresco. 

 
• 25.03.2010 r. Kościół św. Katarzyny w Krakowie 

 Efektem dalszej współpracy z Klaudiuszem Baranem był pomysł wykonania „7 Słów 
Chrystusa na Krzyżu” Sofii Gubajduliny na solo akordeon i wiolonczelę oraz orkiestrę smyczkową. 
Do projektu dołączył znakomity wiolonczelista Tomasz Strahl. Jednocześnie nawiązałam kontakt 
z Maciejem Małeckim, którego poznałam parę miesięcy wcześniej podczas nagrań jego utworów 
realizowanych przez Chór Polskiego Radia. Kompozytor zaproponował swój „Hymnus Refugium   et 
Spes” na saksofon solo i orkiestrę smyczkową, utwór składający się z 6 części stanowiących 
opracowanie polskich melodii chorałowych, hymnów i pieśni powstałych między X a XVI wiekiem. 
O wykonanie partii saksofonu poprosiłam młodego i niezwykle utalentowanego Bartłomieja Dusia – 
studenta Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Conservatoire National de Region de Versailles. 
 Pomiędzy kompozycjami Małeckiego i Gubajduliną umieściłam „Canzonę di Barocco” 
Henryka Czyża – utwór bardzo lubiany przez moich muzyków i chętnie wykonywany, a stanowiący 
łagodne połączenie dwóch tak odmiennych stylistyk muzycznych. 
Repertuar koncertu był bardzo interesujący tak pod względem tematyki jak i różnorodności 
muzycznej oraz wykonawczej. Zestawienie brzmienia saksofonu z zespołem smyczkowym  
w muzyce poważnej było dla nas wykonawców,  nowym, bardzo ciekawym doświadczeniem. 
 
• 24.04.2010 r. Hala Ocynowni Nowa Huta. 

Połączone chóry: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Śpiewacy Capelli Cracoviensis, Chór 
Akademii Muzycznej w Krakowie. 
 W lutym 2010 r. dostałam propozycję poprowadzenia dosyć nietypowego koncertu 
organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie – Muzeum PRL-u w Krakowie dla 
upamiętnienia 50 rocznicy starcia mieszkańców z milicją w obronie krzyża w Nowej Hucie 
(27.04.1960 r.) 
Koncert ten miał odbyć się w znanej krakowskiej Hali Ocynowni, w części kombinatu 
nowohuckiego, który mieści 4-5 tys. widzów – słuchaczy. Reżyser koncertu Łukasz Gajdzis 
zaplanował 200 – osobowy chór. Śpiewacy mieli wykonywać utwory siedząc w różnych miejscach 
hali pośród przybyłej publiczności, zaś dyrygent samotnie na scenie miał dyrygować niewidzialnym 
chórem aniołów słyszanych z różnych stron. Niestety doszło do komplikacji w wyniku wycofania się 
jednego chóru z projektu. Pozostał do dyspozycji zespół 120 - osobowy. Stało się więc jasne, że taka 
ilość śpiewaków nie jest w stanie wypełnić przestrzeni, co było założeniem reżysera. 
 Z tego powodu podjęto decyzję o wcześniejszym nagraniu utworów przez Chór PR. W czasie 
koncertu miał być słyszalny równocześnie mix nagrania i śpiewających na żywo rozproszonych 
chórzystów. Zostałam posadzona na scenie za pulpitem, dobrze widoczna z każdego punktu 
widowni. Wyposażono mnie w odsłuch nagrania (słuchawkę do ucha) i słysząc nagranie 
dyrygowałam na wyczucie kompozycjami Arvo Pärta oraz Allegriego „Miserere”. Utwory 
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uatrakcyjniono dodatkowymi efektami odgłosów burzy, deszczu, szumu wiatru, krakania wron itp. 
Ostatniej kompozycji towarzyszyło głośne bicie dzwonu. 
 Cały projekt artystyczny był dla mnie niezwykle atrakcyjny i stawiał szeroki plan 
wymagających zadań łącznie z grą aktorską. Dyrygowanie tym, co tylko słychać nie mając kontaktu 
w ciemnej przestrzeni z wykonawcami i kreowanie wyznaczonej roli pozostając w ograniczeniu 
jednego punktu sceny to naprawdę trudna rola i wyzwanie. 
 
• 23.05.2010 r. Filharmonia Krakowska. 

 Na koncert z okazji Jubileuszu 60-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.  
im. I. J. Paderewskiego miałam przygotować i poprowadzić trzy zespoły: chór szkolny, orkiestrę 
szkolną oraz orkiestrę absolwentów. Ta ostatnia miała wykonać V Koncert Brandenburski 
J. S. Bacha. Dyrekcja Szkoły zaprosiła do wykonania partii solowych znakomitych muzyków: Kaję 
Danczowską, Elżbietę Stefańską oraz Zbigniewa Witkowskiego. Bazując na moim doświadczeniu 
w wykonawstwie muzyki dawnej przygotowałam orkiestrę, która ujęła swym talentem  
i elastycznością wybitnych wirtuozów. Artyści z przyjemnością wystąpili w jej akompaniamencie. 
W obsadzie orkiestry absolwentów zasiedli muzycy Fresco - abiturienci OSM I st. 
 Konsekwencją tego udanego występu była propozycja Kai Danczowskiej zagrania wspólnego 
koncertu z moją orkiestrą Fresco Sonare. Koncert ten odbył się 6.05.2011 r. i wystąpili na nim Kaja 
Danczowska (skrzypce), Tomasz Strahl (wiolonczela) oraz Arkadiusz Krupa (obój). To była dla 
mnie wybitna szkoła kreowania orkiestry pod niezwykle wymagającym i doświadczonym okiem 
specjalistów. 
 
• 22.10.2010 r. Bazylika OO. Franciszkanów w Krakowie. 

 W związku z planowanym wykonaniem Pergolesiego Stabat Mater i Glorii Vivaldiego przez 
Chór Polskiego Radia, zostałam poproszona o przygotowanie orkiestry Fresco Sonare do jego 
projektu. Muzycy mojej orkiestry przyjęli z radością i odpowiedzialnością propozycję współudziału 
w tym przedsięwzięciu. Poświęciliśmy wiele godzin wspólnej pracy na wypracowanie retoryki, 
stylistyki, brzmienia, rozumienia i interpretacji tak szczególnej wykonawczo muzyki barokowej. 
Po wykonaniu koncertu i nagraniu go przez Program 2 PR otrzymałam list od Paula Esswooda 
prowadzącego ten koncert. Z treścią tego listu można zapoznać się w załączniku tej pracy. 
 
• 14.12.2010 r. Kraków Aula Florianka – Koncert monograficzny Macieja Małeckiego. 

Kiedy otrzymałam od Macieja Małeckiego „3 Pieśni do słów Mieczysława Romanowskiego”  
z dopiskiem Monice Bachowskiej, postanowiłam zorganizować w Krakowie koncert monograficzny 
Macieja Małeckiego w jego roku jubileuszowym. Zaplanowałam wykorzystanie wszystkich 
możliwych mi dostępnych wykonawców. Młodzieżowa Orkiestra Fresco Sonare powtórzyła już raz 
wykonywany „Hymnus” na saksofon solo i orkiestrę smyczkową. Chór OSM I st.  
im. I. J Paderewskiego, w której uczyłam, wykonał „Małe 4 Pory Roku” – 4 miniatury na 3-głosowy 
chór dziecięcy a ’cappella do słów Elżbiety Szeptyńskiej. Zebrałam też grupę moich młodych 
absolwentek - uczennic różnych gimnazjów i przygotowałam z nimi 8-głosowy utwór na głosy 
równe „Zima, Święta” do słów Mateusza Pieniążka. 
Chór Polskiego Radia otrzymał najszerszy zbiór utworów a’ cappella. 
• 4 Pieści Miłosne do słów Kazimierza Przerwy – Tetmajera 

Czymże jest młodość bez miłości, 
A kiedy będziesz moją żoną, 
Blada róża, 
Kocham Cię! Tęsknię! 

• 2 Psalmy  z Psałterza Dawidowego do słów Jana Kochanowskiego 
Psalm 67 „Pokryj swym miłosierdzim Panie nasze złości” 
Psalm 70 „Boże wiecznej mocy, Twej żądam pomocy” 

• Trzy pieśni do słów Mieczysława Romanowskiego 
Sen Ziemi, 
Na rozstanie, 
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Posyłka 
Program koncertu był rzeczywiście ogromny i imponujący w swej różnorodności; orkiestra 

smyczkowa oraz trzy rodzaje chórów: dziecięcy, młodzieżowy oraz mieszany zawodowy. Mogłam 
wykazać się jako dyrygent i muzyk dobrze poruszający się w różnorodności tej materii wykonawczej, 
sprawnie radzący sobie ze sposobami przygotowania chórzystów w różnym wieku i o rozmaitym stopniu 
zaawansowania w sztuce i technice wokalnej. Mogę podkreślić też moje umiejętności menadżerskie. Ten 
koncert wymagał ode mnie ogromnej pracy organizacyjnej i logistycznej oraz zorganizowania 
osobistego. Jestem naprawdę dumna z tego projektu. 

Koncert ten został zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia, co z perspektywy 
czasu wskazuję jako jedno z dwóch najistotniejszych moich dokonań w dziedzinie muzyki. 

 
• 20-27.09.2011 r. NOSPR Katowice 

 We wrześniu 2011 r. otrzymałam od dyrekcji Chóru Polskiego Radia zlecenie przygotowania 
chóru do nagrań mających się odbyć wraz z Cameratą Silesią i Narodową Orkiestrą Polskiego Radia 
w Katowicach. Przedmiotem nagrania miała być kompozycja Krzysztofa Meyera „Die Schöpfung”. 
Moje zadanie dzieliło się na dwa etapy. Pierwszy to praca z samym chórem w kilkudniowym czasie 
poprzedzającym nagrania, rozczytanie utworu i możliwie najpoprawniejsze przygotowanie partii 
chóralnej ze szczególna dbałością o wszystkie elementy dzieła muzycznego wraz z interpretacją. Ten 
40-minutowy współczesny utwór napisany tonalizująco, z wieloma zdwojeniami składników, 
wymaga wielkiej pieczołowitości w zestrojeniu organizmu chóralnego, ustawieniu właściwej 
proporcji w harmonii, odnalezienia właściwego brzmienia i charakteru. Należy przy tym pamiętać, 
że chór współistnieje z materią orkiestrową i przy tak przejrzystej fakturze chóralnej należy 
wyjątkowo dokładnie wypracować wymagane elementy. Drugi etap to czas samych nagrań 
prowadzonych przez Łukasza Borowicza. Ten czas wymaga natychmiastowej korekty w materii 
chóralnej po bieżących stałych analizach z odsłuchów ścieżek nagrań oraz konsultacji z dyrygentem 
i obecnym w miejscu nagrań kompozytorem. 
 Praca ta sprawiła mi wiele radości i satysfakcji. Stała się też dla mnie kolejnym nowym 
doświadczeniem w pracy chórmistrzowskiej. 
 
• 30.06.2012 r. Kościół św. Katarzyny w Krakowie. 

 Wiele lat temu natknęłam się na nagranie „Requiem” Jeanna Gillesa (francuski barok), 
utworu w Polsce mało znanego. Wsłuchiwałam się w nie wielokrotnie. Zauroczona, marzyłam 
o możliwości jego wykonania. 
 1 lipca 2011 r. zmarła Małgorzata Orawska – wieloletni dyrektor Chóru Polskiego Radia  
w Krakowie oraz Chóru Opery Wrocławskiej. Postanowiłam oddać Jej szacunek organizując koncert 
w pierwszą rocznicę Jej śmierci. Wybrałam na tę okoliczność właśnie wspomniane wcześniej 
„Requiem” Jeanna Gillesa na solistów (SATB), chór i orkiestrę kameralną. Requiem wywodzące się 
z tradycji francuskiej w pogodnym charakterze świętowania przechodzenia do lepszego świata. 
Nabyłam materiały nutowe i zebrałam wykonawców tego koncertu: Chór Polskiego Radia  
w Krakowie oraz Fresco Sonare wprawione w wykonawstwie muzyki barokowej. Wykorzystując 
udział Chóru PR w tym wydarzeniu, dodatkowo został zaplanowany utwór Wojciecha Kilara „Veni 
Creator” na chór i orkiestrę smyczkową. 
Koncert był dla mnie wyjątkowym przeżyciem i przyniósł wykonawcom oraz słuchaczom wiele 
wzruszeń. Został zarejestrowany w całości przez Program 2 Polskiego Radia. 
 Po koncercie otrzymałam wiele ciepłych komentarzy w kwestii inicjatywy jak i samego 
klimatu tego święta dla wszystkich, którzy znali znakomitą mistrzynię chóralistyki Małgorzatę 
Orawską. To dla mnie zaszczyt móc pełnić honory gospodarza tego koncertu. 
 
„Koncert naprawdę wspaniały. Młodziuteńka orkiestra, wsparta kilkoma bardziej doświadczonymi muzykami, 
znakomici pod każdym względem soliści, chór śpiewający z wielką kulturą i wyczuciem niuansów 
brzmieniowych i wreszcie klarowna, przekonująca interpretacja dyrygentki. Małgosia była tam obecna - 
to pewne. Nie przepuściłaby takiej okazji. A swoją drogą - jak mało znamy francuski barok!” Maciej Negrey 
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• 12 i 13.01.2013 r. Kraków i Lusławice. 
 Obejmując posadę chórmistrza w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego 
w Krakowie postanowiłam zaznaczyć otwarcie nowego etapu w działalności chóru szkolnego. 
Otrzymałam od dyrekcji zadanie odbudowania tradycji chóralnej w szkole. Chcąc mocno zaznaczyć 
ważność przedmiotu, wybrałam program duży, mocny i bogaty choć tematycznie jednorodny  
i związany ze świętami Bożego Narodzenia. 
 Koncert Kolęd Macieja Małeckiego „Cicha Noc”, to zbiór polskich kolęd tradycyjnych oraz 
kompozycji opartych na tekstach polskich poetów różnych okresów historycznych opracowanych 
w sposób szczególny, niezwykle oryginalny, barwny i pomysłowy, bogaty w środki muzyczne  
i pomysły aranżacyjne. Wysoki poziom trudności partii chóralnych oraz walory brzmieniowe 
orkiestry smyczkowej dały w kompozytorskiej fantazji i wspaniałej wyobraźni niezwykle kolorowy 
i ciekawy zbiór brzmień i wrażeń. Jak się okazało „Koncert Kolęd” stał się niezwykle atrakcyjnym 
i frapującym repertuarem dla chóru szkolnego. 
 Pierwszy koncert odbył się w kościele OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie 
(12.01.2013 r.), który licznie przybyłą publiczność, także szkolną, zachwycił i wzruszył,  
a wykonawcy mogli doświadczyć akceptacji i szacunku za strony społeczności muzycznej. 
 Następnego dnia „Koncert Kolęd” zabrzmiał w Europejskim Centrum Muzyki 
w Lusławicach w czasie dwóch koncertów, dla łącznie 1300 osób przybyłych do Centrum. Czułam, 
jak wielkim świętem stały się te trzy odsłony artystyczne dla młodzieży będącej wykonawcą tych 
kolędowych misteriów. Proponując poważny program i udostępniając prestiżowe miejsca można 
stworzyć poczucie potrzeby i sensu uczestniczenia w działaniach żmudnych, czasochłonnych, 
wymagających wielkiego wysiłku i pracy. Stanowi inwestycje na dalsze plany koncertowe, rozbudza 
pasję i potrzebę zmagań. Widać to było w kolejnych miesiącach pracy chóru. Nowy rok szkolny 
stworzył obraz nowej jakości. Społeczność chóralna wzrosła liczebnie, a poziom pracy i entuzjazm 
młodzieży pozwolił na podejmowanie kolejnych wyzwań. 
 4 i 6 kwietnia 2014 r. zrealizowałam kolejne dwa koncerty z udziałem Chóru PSM II st. 
W programie znalazły się „Offertoria” i „Requiem” Gabriela Fauré – kompozycje utrzymane 
w niezwykłym klimacie skupienia, ciepła, łagodności, promieniujące głęboką energią, a wszystko 
utwierdzone w tradycji muzyki francuskiej, gdzie czas umierania, to czas pogodnego, pełnego 
nadziei i zaufania przechodzenia do innego, lepszego świata. 
 W czasie obydwu koncertów chórowi towarzyszyła przygotowana przeze mnie orkiestra 
Fresco Sonare. Fakt ten po raz kolejny pokazuje moją znajomość warsztatową i umiejętności 
praktyczne w prowadzeniu zespołów wokalno – instrumentalnych. Również ten koncert spotkał się 
z ogromnym uznaniem słuchaczy oraz krytyki wyróżniając profesjonalizm i poziom wykonania 
przez zespoły amatorskie. 
 
• 25.09.2014 r. Filharmonia Krakowska 

 Wiosną 2014 r. od dyrekcji Krakowskiego Biura Festiwalowego otrzymałam propozycję 
stworzenia orkiestry, w składzie której zagrać mieli najzdolniejsi uczniowie krakowskich szkół 
muzycznych II stopnia. Orkiestra ta miała wystąpić na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Filmowej w Krakowie na koncercie pod nazwą „Młodzi na poważnie” przy współorganizacji 
Filharmonii Krakowskiej. Finałem tych działań był wspaniały koncert z tytułami znanych 
Hollywoodzkich produkcji oraz kompozycjami Wojciecha Kilara i Macieja Zielińskiego. 
 To była wspaniała okazja do zdobywania dodatkowego doświadczenia orkiestrowego. Jestem 
chórmistrzem i całość mojego doświadczenia orkiestrowego wynika z indywidualnej praktyki oraz 
samodzielnej pracy. Prowadzenie pełnej symfonicznej orkiestry to fantastyczny sprawdzian moich 
umiejętności, a tym większa satysfakcja, iż mogłam po raz kolejny współpracować z młodzieżą, 
co stanowi dla mnie ogromną wartość dydaktyczną i emocjonalną. Sukces tego projektu 
potwierdzony jest zaproszeniem na kolejny, jakże prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Filmowej. Nagranie DVD z tego koncertu zostało umieszczone w Muzykotece PWM, gdzie jest 
ogólnie dostępne. 
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• 24.04.2015 Kościół św. Katarzyny w Krakowie – Koncert w ramach jubileuszu 20-lecia 
pracy artystycznej. 

 Nadszedł czas podsumowania mojej działalności związanej z muzyką. Na tę okoliczność 
wybrałam dzieło -  „The Armed Man Messe” (Msza dla Pokoju) Karla Jenkinsa na chór, orkiestrę 
smyczkową, flet, 3 trąbki oraz 3 perkusje. Mogłam zaprezentować całe spektrum moich umiejętności 
jako: chórmistrz, szef orkiestry, dyrygent, pedagog, propagator sztuki, popularyzator literatury, 
organizator wydarzeń artystycznych, menadżer. Jako wykonawców wybrałam zespoły, z którymi 
jestem związana, a kształt wykonawczy może szczególnie zależeć od mojej pracy z nimi. Więź z 
muzykami w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami dyrygenta ma ogromny wpływ na ostateczną 
jakość artystyczną prezentowanego dzieła. Najlepszym potwierdzeniem aprobaty całokształtu mojej 
działalności było przybycie na mój koncert ponad 600-osobowej publiczności, wiele długo 
trwających rozmów po zakończeniu koncertu, liczne wspaniałe recenzje związane z moją ogólną 
działalnością umieszczone w utworzonej na tę okoliczność księdze pamiątkowej – wpisy młodych 
muzyków współpracujących za mną oraz licznych solistów, z którymi dane mi było koncertować na 
przestrzeni tych 20 lat pracy. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Po przedstawieniu wszystkich kierunków mojej działalności, można powiedzieć, że silnie powiązane 
są w niej dydaktyka oraz działalność koncertowa. Przygotowania do ogromnej większości 
prowadzonych przeze mnie koncertów obejmują głównie próby warsztatowe z dziećmi i młodzieżą 
w obsadzie chóralnej lub orkiestrowej albo obydwiema jednocześnie. Korzystam również okazji do 
koncertowania na poziomie profesjonalnym, współpracowania z wybitnymi dyrygentami i solistami. 
Wszystkie formy mojego działania zawodowego są dla mnie równie fascynujące, satysfakcjonujące, 
rozwijające moje umiejętności jako chórmistrza i dyrygenta orkiestrowego. Natomiast celem 
nadrzędnym jest zaszczepianie radości i pasji u samego wykonawcy. Muzyka wykonywana z pasją 
i pełnią wyrazu pochodzącą z autentycznego zaangażowania i przeżywania, daje najpełniejszy jej 
przekaz i stanowi wielką wartość dla słuchaczy jak i wykonawców. 
 
„Zagranie złej nuty jest bez znaczenia. Granie bez pasji jest niewybaczalne.” 

Ludwig van Beethoven. 
 


