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           Początki mojej muzycznej drogi, którą nieustannie z zamiłowaniem  podążam,  zaczęły 

się w rodzinnym mieście Bielsku – Białej, gdzie początkowo  w czasie  prywatnych lekcji gry na 

fortepianie,  a następnie w szkole muzycznej, odkrywałem świat dźwięków, który zarówno 

mnie fascynował,  jak i pochłaniał wciągając w cudowny świat muzyk . To sprawiło, iż mimo 

młodego wieku i wielu zainteresowań pozamuzycznych wiedziałem, że chcę grać, wiedziałem, 

że chcę żyć muzyką, że muszę ją poznawać, zgłębiać jej tajniki .  

Nie pochodzę  z rodziny o muzycznych tradycjach. Nikt z moich bliskich  nie mógł więc 

odpowiednio mi pomóc, ani ukierunkować mej  muzycznej kariery, jednak   nauczyciele, do 

których miałem ogromne szczęście, jak i wiele innych wspaniałych artystów,  których 

spotkałem na swej muzycznej drodze, pozwolili mi na doskonalenie swej wiedzy muzycznej, 

jak i  rozwijanie umiejętności instrumentalnych. Wszystkim im ogromnie dziękuję za 

poświęcony czas, za każde słowo -  miłe lub  krytyczne, ale inspirujące do dalszej pracy nad 

sobą. 

„Pieczęcią” potwierdzającą,  iż to obój właśnie stał się moją muzyczną pasją , częścią życia,      

a nawet częścią mnie,  było poznanie mistrza -  Profesora  Jerzego Kotyczki, któremu 

zawdzięczam najwięcej  spośród wszystkich wspaniałych osób, jakie spotkałem  na swej 

drodze artystycznej.  

         Od niemal dwudziestu lat prowadzę działalność koncertową  i pedagogiczną. 

Przedstawiając  w ramach postępowania habilitacyjnego  wykaz koncertów solowych, 

kameralnych i orkiestrowych wiem, że trudno jest odczytać z  zamieszczonych  afiszy, 

plakatów, programów ile serca i uwagi poświęciłem każdemu z nich, ile godzin było potrzeba 

na przygotowania i  próby  oraz  jaka z każdym z nich związana jest historia. Nie mniej cechy 

mojej osobowości, zamiłowanie do muzyki, praca często do późnych godzin nocnych                            

i odrobina talentu powodowały,  iż od początku swej kariery artystycznej dążyłem zawsze do 

perfekcji i szukałem możliwości współpracy z najlepszymi orkiestrami, zespołami czy 

współwykonawcami, z którymi mógłbym realizować swoje ambitne  cele i zamierzenia. Nigdy 

nie chciałem opuszczać na stałe ojczyzny,  choć okazji  i  możliwości nie brakowało. Mimo to 

poza granicą, podczas tournée z orkiestrami, w ramach  kursów muzycznych,  koncertów 

solowych i kameralnych,  spędziłem łącznie prawie trzy lata...i  w samej Japonii około                          

4 miesiący  z Narodowa Orkiestrą Symfoniczna Polskiego Radia  oraz Orkiestrą  Sinfonia 

Varsovia . 



             Pasja pedagogiczna, którą również Profesor Kotyczka  we mnie   obudził, jest  

uzupełnieniem muzycznych zainteresowań. Praca z młodymi artystami to ogromna 

odpowiedzialność oraz wielkie wyzwanie.  Daje radość i satysfakcję  szczególnie wtedy, kiedy 

jej efekty przynoszą studentom sukcesy  w postaci  nagród i wyróżnień na konkursach 

muzycznych  oraz  znajdują  pracę we wspaniałych orkiestrach i szkołach muzycznych. 

Kontynuują wtedy moje dzieło tak, jak i ja kontynuuję dzieło swojego Mistrza - Jerzego 

Kotyczki.  

Permanentne zgłębianie i aktualizowanie swej wiedzy na tematy muzyczne, to jedynie 

cząstka tego, co powinien czynić pedagog – instrumentalista, aby jego dziedzina sztuki   

rozwijała się bardziej dynamicznie.  Słowa Grahama Mastertona: „Wewnątrz każdego 

kamienia tkwi przepiękna rzeźba, którą trzeba tylko odkryć”.    -  choć w przenośni  -  mogłyby 

być  znakomitym mottem dla pedagogów szkół czy uczelni artystycznych.  

Łączenie roli pedagoga i psychologa potrafiącego w sposób indywidualny dotrzeć do ucznia                 

i  studenta,  zrozumieć go, dopasować metody  pracy do jego możliwości, pomóc w radzeniu 

sobie m.in. ze stresem podczas koncertów czy egzaminów,  a także znać  podstawy anatomii 

człowieka dla prawidłowej oceny  postawy podczas gry,  zadęcia, układu oddechowego,  do 

tego tworzenie swego własnego autorytetu  zarówno pod względem osobowościowym, jak                   

i jako artystycznym  -   to według mnie  standard, od którego nauczyciel  gry na instrumencie 

nie może odejść, aby czynnie uczestniczyć   w procesie rozwoju  szkolnictwa artystycznego. 

Od siebie wymagam znacznie więcej,  bowiem uważam, że im większe zdobywam 

doświadczenie artystyczne i dydaktyczne  i  im większą  posiadam wiedzę w dziedzinie sztuki 

muzycznej,  tym widzę  przed sobą  do zdobycia  coraz  większe,  wręcz nieskończone obszary  

wiedzy z innych dziedzin  sztuki  i  nauki. 

 

Edukacja muzyczna 

Edukację muzyczną rozpocząłem w wieku czterech lat pobierając prywatne lekcje 

fortepianu u Pani mgr Hortyńskiej. Nastawione one były bardziej na ogólną edukację 

muzyczną  i zainteresowanie tą dziedzina sztuki,  niż realizowanie konkretnego programu 

nauczania. Dzięki temu polubiłem lekcje fortepianu, pomimo bardzo młodego wieku.                       

Po dwóch latach prywatnych lekcji rozpocząłem naukę w szkole muzycznej w Bielsku Białej. 



Moja miłość do muzyki wzrastała z każdym rokiem, a kolejna osoba, która wywarła na mnie 

bardzo pozytywny wpływ  to mgr Jerzy Michalak – oboista Filharmonii Śląskiej,  „odciągnął” 

mnie od fortepianowej klawiatury, proponując naukę gry  na oboju.  Swą osobowością, 

relacjami z koncertów, wyjazdów, wiarą w posiadane uzdolnienia, ukierunkował moje 

muzyczne zainteresowania oraz rozbudził miłość do tego instrumentu.  Jego miłe 

usposobienie, wspaniałe pedagogiczne podejście sprawiły, iż po paru latach nauki 

wiedziałem, co chcę w życiu robić. Wiedziałem,  że gra na oboju  to moja pasja. 

Wielogodzinne ćwiczenia na instrumencie wciągały mnie coraz bardziej, a szkoła muzyczna 

stała się drugim domem. 

            W 1990 r. rozpocząłem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju 

Profesora Jerzego Kotyczki. Osoba Profesora wywarła na mnie ogromny wpływ jeszcze przed 

rozpoczęciem studiów, kiedy  miałem przyjemność podziwiać Mistrza podczas koncertów 

solowych. Praca z tym wspaniałym artystą, pedagogiem i człowiekiem pozwoliła na 

dynamiczny rozwój mojej osobowości artystycznej,  dzięki czemu po dwóch latach studiów 

rozpocząłem współpracę z Radiową Orkiestrą Symfoniczną w Krakowie, a w roku 1995 

zostałem zaangażowany do tejże orkiestry na stanowisko pierwszego oboisty. W 1993r. wraz    

z kwintetem dętym Akademii Muzycznej w Krakowie otrzymałem  I nagrodę  oraz 

wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór kompozytora polskiego na III Ogólnopolskim 

Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej Instrumentów Dętych w Bydgoszczy.                   

W 1995 r. ukończyłem Akademię Muzyczną w Krakowie z wyróżnieniem i w tym samym roku 

wygrałem (jedyny w tamtych latach, organizowany co cztery lata) prestiżowy Ogólnopolski 

Konkurs Oboistów i Fagocistów w Sieradzu (kontynuacja wcześniejszych konkursów we 

Włoszczakowicach, przeniesiony obecnie do Łodzi). 

Praca artystyczno-pedagogiczna 

           Rozwiązanie wspaniałej niegdyś Radiowej Orkiestry Symfonicznej (w której miałem 

zaszczyt współpracować z wybitnymi artystami), w wyniku decyzji ówczesnych władz 

Polskiego Radia spowodowały, iż w 1997 roku pojechałem na przesłuchania na stanowisko 

pierwszego oboisty Filharmonii Śląskiej w Katowicach, które  wygrałem, co zaowocowało 

rozpoczęciem pracy w tym zespole.  W tym samym roku zostałem asystentem Profesora 

Jerzego Kotyczki w AM w Krakowie.  



Po zaledwie miesiącu pracy w Filharmonii Śląskiej ogłoszono konkurs na stanowisko I oboisty                    

i rożkisty w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Przystąpiłem do 

tego konkursu i wygrywając go spełniłem swoje marzenie, aby grać w tej wspaniałym zespole, 

w którym przepracowałem siedemnaście lat i który wciąż darzę wielkim sentymentem.  

Na przestrzeni tych  lat miałem ogromne szczęście kontynuować swój artystyczny 

rozwój przy moim Mistrzu - Jerzym Kotyczce, w wykonaniu  którego każda zagrana fraza, 

każda nuta, to dla wnikliwego słuchacza, którym zawsze byłem, najdoskonalsza nauka 

kształtowania dźwięku, jego barwy i gry z ekspresją.  Cała grupa obojów WOSPR w tym czasie 

to wzór do naśladowania, zarówno pod względem gry, jak i podejścia do pracy, co na stałe 

utkwiło w mej pamięci. Dlatego też ja sam często go stosuje i prezentuję  swoim studentom. 

Za to wszystko ogromne dziękuje  mojej byłej grupie oboistów NOSPR wymieniając oprócz 

Profesora Jerzego Kotyczki, Jego Magnificencję Rektora Profesora Tomasza Miczkę, mgr 

Barbarę  Miczkę i mgr Józefa Markiela.  

Trudno nie napisać choć paru zdań więcej na temat gry w tej czołowej orkiestrze. 

Praca  w niej, to udział w najważniejszych polskich i zagranicznych festiwalach                                          

z najwybitniejszymi dyrygentami i solistami. Nie sposób wymienić ich wszystkich, wymienię 

więc jedynie, nazwiska wybranych solistów oraz dyrygentów, aby choć trochę przybliżyć 

rangę wydarzeń artystycznych, z jaką w tej orkiestrze pracuje się na co dzień:  Martha 

Argerich, Rudolf Buchbinder, Placido Domingo, Barbara Hendricks,  Mischa Maisky, Kurt 

Masur, Ivan Monighetti, Garrick Ohlsson, Kun Woo Paik, Krzysztof Penderecki, Mścisław 

Rostropowicz, Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Yan Pascal Tortelier, Pieter 

Wispelwey.  To również ciągła praca z mikrofonami, gdyż nagrania zarówno płytowe, jak i 

archiwalne dla Polskiego Radia to w tej orkiestrze ”codzienność”. Wymaga ona od muzyków 

ogromnej dyscypliny, zaangażowania, skupienia i poczucia wspólnoty, mimo tak ogromnego 

„aparatu” wykonawczego, co cechuje i umacnia ten  wspaniały  zespół. 

Zaczynając pracę w NOSPR od gry na rożku angielskim (co pozwoliło mi poznać ten 

piękny instrument do tego stopnia, iż chętnie wykonywałem na nim  utwory solowe), 

przeszedłem kolejne szczeble  awansów w orkiestrze jako muzyk instrumentalista.  

Większość lat pracowałem jako solista – pierwszy oboista, a ostatnie lata przed podjęciem 

pracy w Warszawie -  również jako kierownik grupy obojów.   

W 2000 roku  wziąłem udział w III Międzynarodowym Konkursie Indywidualności 

Muzycznych im   A. Tansmanna w Łodzi, gdzie otrzymałem II nagrodę.  



Po raz pierwszy  w historii tego konkursu instrumentalista z Polski grający na dętym 

instrumencie zajął miejsce na tzw. podium w tym prestiżowym konkursie. 

Lata pracy w NOSPR to również nagrania solowe nie tylko z tą orkiestrą. Do ważniejszych 

zaliczyć mogę: 
 

 nagranie płytowe: „Koncert” na obój, harfę i orkiestrę” Witolda Lutosławskiego                        

z NOSPR pod dyr. Antoniego Wita dla wytwórni  Naxos,   
 

 nagrania archiwalne dla PR, głównie z muzyką współczesną: „Koncert” na obój                       

i orkiestrę”  Edwarda Bogusławskiego z NOSPR pod dyr. Tadeusza Wojciechowskiego; 
[[[P  

 

 nagranie archiwalne dla PR: „Koncert d na skrzypce, obój i orkiestrę smyczkową” BWV 

1060 Jana Sebastiana Bacha z Kają Danczowską – skrzypce, Orkiestrą Kameralną 

„Amadeus” pod dyr. Agnieszki Duczmal; „Concertino” na obój i orkiestrę smyczkową 

Tadeusza Kasserna z w/w orkiestrą;  
 

 rejestracje  solowych koncertów na żywo transmitowane w PR i archiwizowane:                        

„Koncert na rożek i orkiestrę” Stanisława Skrowaczewskiego z NOSPR pod dyr. 

Stanisława Skrowaczewskiego, „ Blind Visions” na obój i orkiestrę Francisa Burta                      

z NOSPR pod dyr. Michała Klauzy, czy „Concerto da camera” na flet , rożek angielski                      

i orkiestrę Arnolda Honeggera  z NOSPR  pod dyr. Marka Pijarowskiego; 
 

 liczne pojedyncze utwory zarejestrowane na płytach, „Epitaphium” na obój                              

i fortepian Witolda Lutosławskiego, „Per oboe e contrabasso”  Ryszarda Gabrysia. 
 

[ 

 

 na wyróżnienie zasługuje nagranie pierwszego utworu otwierającego płytę „Albrecht  

Mayer: New Seasons ”, w którym wspólnie z wybitnym oboistą Albrechtem Mayerem 

(Berliner Philharmoniker) nagraliśmy partie dwóch solowych obojów do „The Arrival 

of Queen of Sheba” z opery „Salomon” G. P. Haendla  dla wytwórni płytowej 

„Deutsche  Grammophon”. Płyta ta  została wydana w wersji CD oraz DVD. 
 

Od początku mojej kariery zawodowej czynnie uczestniczyłem we wszelkich możliwych 

formach aktywności muzycznej dotyczącej zarówno gry w orkiestrze, zespołach kameralnych, 

jak i z ogromną przyjemnością jako solista.  

Współpraca z Krajowym Biurem Koncertowym, zainicjowała szereg koncertów, m. in.                              

z orkiestra kameralną „Concerto Avenna”, z którą miałem zaszczyt nagrać dla Polskiego Radia 

wiele utworów barokowych (A. Vivaldiego, T. Albinoniego , A. Marcello).  

 



W 1997 roku została nagrana płyta promująca młodych wyróżniających się artystów 

wykonujących również utwory barokowe, gdzie oprócz mnie  nagrywali też Rafał 

Kwiatkowski, Marcin Siatkowski    i Michał Nagy.  Po nagraniu tej płyty miałem przyjemność  

współpracować jako solista  z „Concerto Avenna” pod dyr. Prof. Andrzeja Mysińskiego na 

terenie niemal  całej Polski. Bardzo wdzięczny jestem profesorowi Mysińskiemu za te 

cudowne chwile wspólnych wspaniałych występów, które miały ogromny wpływ na dalszą 

moją muzyczną drogę. Koncerty solowe zarówno  z orkiestrami symfonicznymi, jak                                 

i kameralnymi to kwintesencja muzyka solisty i choć nigdy koncerty te nie wynikały z powodu 

moich starań, to zarówno ilość, jak  i rozległość repertuarowa jest  okazała, co zawarte zostało 

szczegółowo  w dokumentacji obejmującej osiągnięcia artystyczne. 
 

Dzięki swej aktywności zawodowej i pasji, współpracowałem z wieloma orkiestrami 

kameralnym, które były nie tyle odskocznią od programów wielkiej orkiestry symfonicznej,                   

co uzupełnieniem moich zainteresowań muzycznych. Stała współpraca z „Sinfoniettą 

Cracovią”  to jakby osobny rozdział w mym dorobku artystycznym. Dziesiątki koncertów na 

estradach całego świata, m.in.: Filharmonii i sali Konzerthaus w Berlinie, Herkulessaal                           

w Monachium, sali Casino w Bazylei i Tonhalle  w Zurichu, Teatrze Mogador w Paryżu i Palais 

des Festivals w Cannes, Auditorio Nacional  w Madrycie,  w teatrach w Brescii, Neapolu                           

i Parmie oraz Filharmonii w Stambul. Udział w festiwalach, m.in.: Schleswig-Holstein Musik 

Festival, Festival international de Colmar, Białe Noce w Sankt Petersburgu, Wielkanocny 

Festiwal Ludwiga van Beethovena, Sacrum Profanum, Misteria Paschalia. Współpraca                                 

z najwybitniejszymi dyrygentami, m.in. Christof Eschenbach, Lorin Maazel , Valery Gergiev  

oraz solistami, jak Maxim Vengerov, Boris Pergamenshikov, Rudolf Buchbinder, Mischa 

Maisky, Pieter Wispelwey, Ilya Gringolts, Kaja Danczowska, Irena Grafenauer, Barry Douglas, 

Tabea Zimmermann, Grigori Zhyslin, Konstanty Kulka, François Leleux, Isabelle Moretti, 

Janusz Olejniczak, Piotr Pławner czy Radovan Vlatković.  Repertuar orkiestry oraz moje  

zaangażowanie w każdy projekt  artystyczny dawał mi ogromną satysfakcję i wiele nauczył, a  

jego bogactwo,  opracowane przez najwybitniejszych polskich i zagranicznych dyrygentów, 

uzupełniało moją  wiedzę na temat wykonywania arcydzieł muzyki poważnej, z której 

korzystam  zarówno jako wykonawca, jak I pedagog. Ciągła aktywność zawodowa 

zaowocowała rozpoznawalnością mego nazwiska, co  powodowało zaproszenia do coraz 

większej ilości koncertów, zarówno solowych, kameralnych,  jak i z orkiestrami. 



Dawało mi  zatem mnóstwo satysfakcji i energii do dalszej pracy i podnoszenia swych 

umiejętności zawodowych. 

Nie sposób nie wspomnieć o zespołach, z którymi nie tak często jak Sinfonietta 

Cracovia współpracowałem, lecz była to i tak na tyle regularna i owocna współpraca, że na 

przykład od władz miasta Przemyśla za wieloletnią współpracę z Przemyską Orkiestrą 

Kameralną (zarówno jako solisty, jak i muzyka orkiestrowego) otrzymałem w 2011 roku 

honorowe członkostwo Przemyskiego Towarzystwa Muzycznego za szczególny wkład                                           

w propagowanie muzyki klasycznej. 

Wielokrotna współpracowałem z takimi zespołami, jak: Tarnowska Orkiestra Kameralna, 

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Bielska Orkiestra Kameralna, Śląska Orkiestra 

Kameralna, Orkiestra Miasta Tychy „Aukso”, Orkiestra kameralną „Amadeus”. 

Następny wątek mojej działalności koncertowej to wieloletnia współpraca z agencją 

koncertowa „Silesia” pod dyrekcją pani Ewy Pawlik – Żmudzińskiej. Liczne koncerty, głównie 

recitale z towarzyszeniem fortepianu na terenie Śląska, to przyjemność, jak i okazja do 

poznawania i rozszerzania literatury obojowej, a atmosfera tych koncertów poprzedzonych 

prelekcją,  uszlachetniała owe recitale.  

W 2010 roku wspólnie z pianistką i klawesynistką Katarzyną Rzeszutek (którą poznałem grając 

wspólne koncerty za pośrednictwem „Silesii”), założyłem Zespół Muzyki Dawnej i Dworskiej 

„Ensemble de la Cour”, posiadający w swym składzie: obój, dwoje skrzypiec, altówkę, 

wiolonczelę, kontrabas i klawesyn. Zespół wykonał szereg koncertów  z obojem w roli 

głównej, a w repertuarze najczęściej pojawiali się mistrzowie baroku. Gościnnie wielokrotnie 

występowała  z zespołem profesor Kaja Danczowska oraz profesor Jerzy Kotyczka. 

 

Kolejnym wręcz filarem mej muzycznej drogi, którą nieustannie podążam jest ponad 

piętnastoletnia współpraca z wybitnym artystą  gitarzystą -   Michałem Nagy’em. 

Unikat, jakim jest zestawienie oboju z gitarą spowodował, iż wspólnie aranżujemy utwory 

kompozytorów różnych epok, a prezentując je dokładamy wszelkich starań, aby tradycje 

wykonawcze danej epoki zostały zachowane. Delikatność dźwięku gitary wręcz  narzuca 

specyficzny  sposób współgrania z tym pięknym instrumentem powodując, iż po muzyce 

symfonicznej,  czy solowej z ogromną pasją odkrywam w oboju subtelności, na które                            

w zestawieniu z innymi instrumentami nie można sobie pozwolić.  

  



Efektem tej współpracy jest kilkadziesiąt wspólnych recitali na terenie Polski, Austrii                             

i  Niemiec oraz nagrana w tym roku (2015) płyta z Sonatami Domenico Scarlattiego wg naszej 

autorskiej aranżacji, do której omówienia jeszcze powrócę w następnym rozdziale. 

Podsumowując całokształt mojej działalności artystycznej nie trudno dostrzec jej 

wielowątkowości. Nie koncentruję się  tylko na karierze solowej lub solowo – kameralnej,                   

a sięgam po niemal wszystkie możliwe pokłady prezentacji oboju jako instrumentu 

uniwersalnego w każdym rodzaju muzyki klasycznej. To daje  mi ogromną satysfakcję                               

i pozwala na szerokie zrozumienie wszelkich aspektów dotyczących praktyki wykonawczej,                  

co z kolei doskonale uzupełnia moją wiedzę niezbędną w działalności dydaktycznej . 

Poszukiwanie wciąż nowego repertuaru dla  duetu, o którym wspomniałem już                            

w poprzednim rozdziale, dotyczącym  mojej wieloletniej współpracy ze wspaniałym artystą 

Michałem Nagy’em (pedagogiem klasy gitary w Akademii Muzycznej w Krakowie, solistą, 

kameralistą i inicjatorem wielu projektów muzycznych oraz wykładowcą międzynarodowych  

kursów muzycznych), zaowocowało wspólnym pomysłem na sięgnięcie po prawdziwe „perły” 

muzyki klawesynowej z okresu baroku, jakimi są „Sonaty” Domenico Scarlattiego.  

Kompozytor napisał ich dokładnie  555, co stanowi niemal niewyczerpane źródło studiów, 

analiz, szukania wśród nich najodpowiedniejszych dla naszych instrumentów.  

Biorąc pod uwagę  tradycje wykonawcze epoki  baroku,  jak i charakterystykę  

ówczesnych instrumentów klawiszowych, na które sonaty zostały napisane, długo 

zastanawialiśmy się, jakim kluczem otworzyć nową przestrzeń muzyczną dla wybranych przez 

nas sonat. Od pomysłu dotyczącego nagrania  płyty   z  takim właśnie repertuarem minęło  

prawie trzy lata, w czasie których staraliśmy się dotrzeć do wszelkich możliwych źródeł 

dotyczących zarówno kompozytora, jak i jego utworów,  zgłębić  swą  wiedzę na temat sonat, 

które chcemy nagrać, znajdując w nich wątki muzyki włoskiej i hiszpańskiej. Wysłuchaliśmy 

wielu wykonań  klawesynowych, fortepianowych, włączaliśmy stopniowo w nasz repertuar 

koncertowy kolejne opracowane przez nas sonaty, często zamieniając motywy między 

naszymi instrumentami tak, aby brzmiały naturalnie, aby sprawiały wrażenie, że są pisane na 

obój  i gitarę.  

To wszystko  zaowocowało pewną naturalnością w naszych wykonaniach Sonat Scarlattiego                  

i  spowodowało, iż zdecydowaliśmy się na nagranie płyty w czerwcu 2015 roku. 



Priorytetem było dla nas odnalezienie nowej  jakości wybranych  utworów,  dbałość                        

o zachowanie właściwego ich charakteru, a jednocześnie  wykorzystanie  atutów  naszych 

instrumentów w postaci, m.in.  zdecydowanie większych możliwości kantylenowych oboju 

oraz łagodniejszego dźwięku gitary od barokowych instrumentów klawiszowych, a zwłaszcza 

klawesynu, na którym najczęściej były i są wykonywane owe sonaty. Przewagą instrumentów 

klawiszowych jest z pewnością większa skala instrumentu i większa możliwość gry 

wielogłosowej, przez co staraliśmy się odrzucać te sonaty, które brzmiałyby nienaturalnie                 

w naszym wykonaniu.  Zaaranżowaliśmy je w taki sposób, aby zważając na tradycje 

wykonawcze, wykorzystać najpiękniejsze cechy naszych instrumentów, „ubrać” w nowe szaty 

brzmieniowe i  dodać im przez to uroku.  Tworzenie nowej jakości,  również poprzez zamianę 

głosów, nie przeszkodziło nam w odnajdywaniu odpowiedniego charakteru poszczególnych 

sonat w sposób zgodny z zamierzeniem kompozytora, ale „doprawionym”, mówiąc językiem 

kulinarnym, o przyprawy w postaci, np. dłuższego wybrzmienia jednego dźwięku, możliwości 

nadania mu crescenda, czy diminuenda. Za przykład mogą tu posłużyć: „Sonata” K.466 

Andante moderato oraz K.481 Andante cantabile, w których  obój  prowadzi  kantylenę, 

wykorzystując w wielu fragmentach swe możliwości prowadzenia długiej frazy, korzystając 

miejscami z większych, aczkolwiek łagodnie przebiegających różnic dynamicznych,  niż 

mógłby to zrobić jakikolwiek instrument klawiszowy, a zwłaszcza klawesyn. Tam, gdzie mistrz 

Scarlatti zdecydował się na większą ruchliwość napisanych błyskotliwie fraz, wybrałem nieco 

krótszą artykulację staccato niż zwykle używaną w utworach barokowych pisanych na obój, 

starając się naśladować ostre brzmienie klawesynu. Za przykład  można podać Sonaty 

utrzymane w tempie Allegro o numerach katalogowych: K.193,  K.377, K.149, w których to 

szybkie, ostrzejsze staccato w pasażach, gamach, czy repetowanych dźwiękach, nadaje 

bardziej „kąśliwego” charakteru połączonego z wirtuozerią. Zdobnictwo to również 

charakterystyczna cech  tych uroczych miniatur, które swą innowacyjną melodyką czy 

harmonią  wybiegają często o dziesięciolecia epokę baroku.   

Mnogość  zdobień nie jest skomponowana bez przyczyny. Sonaty miały za zadanie uczyć 

adeptów gry na instrumentach klawiszowych biegłości i wirtuozerii, stąd liczne biegniki, tryle, 

mordenty, przednutki, które w większości Sonat można napotkać, np. Sonata K.169 Allegr con 

spirito, w której nie słychać szczególnie dużej ilości zdobień, ani też nie widać ich na pierwszy 

rzut oka w tekście nutowym, zawiera w sumie 70 mordentów, 40 tryli, 38 przednutek, czyli 

łącznie 148 różnego rodzaju ozdobników w utworze, który trwa mniej niż pięć minut.    



To wspaniały trening również dla oboisty, czy gitarzysty poza walorami czysto muzycznymi. 

Dlatego też wierzę, że  „Sonaty” Scarlattiego w naszej aranżacji otrzymały nowe życie 

niezależne od wspaniałych tradycyjnych wykonań na klawesynie. Czy wolno nam było tak 

uczynić ? Czy sam Scarlatti miałby coś przeciwko takiej aranżacji?  Częściową odpowiedzią 

niech będą słowa samego kompozytora określające jego stosunek do swych sonat  napisane 

we wstępie do jednego ze zbiorów, w którym pisze, że nie należy się w jego utworach 

doszukiwać  żadnych głębokich intencji, a raczej pomysłowego żartowania za pomocą 

muzyki… Te słowa znacznie ośmielają nas, współczesnych wykonawców do swobodniejszego  

traktowania sonat, co można zauważyć zwłaszcza w przepięknej  Sonacie K.208 Adagio                

e Cantabile, w której w obu powtórkach obój wycofuje się z oryginalnego tekstu i na tle gitary 

subtelnie  improwizuje nabrzmiewającymi długimi  dźwiękami, mordentami, wplatając się 

czasem w linię tematyczną, by po chwili się od niej oddalić, niczym pogodny głos                               

„z zaświatów”. „Ciepła” całej płycie nadaje w dużej mierze atmosfera małego kościółka                       

w Sieprawiu pod Krakowem, w którym dodatkowo naturalna, piękna akustyka uszlachetnia 

brzmienie instrumentów. Kościółek inspiruje swym umiejscowieniem z dala od współczesnej 

cywilizacji, kamiennym wnętrzem, historią oraz swoistym  czarem  pomagającym nam przy 

realizacji nagrania „Sonat” Domenico Scarlattiego, które na stałe wpisujemy w nasz repertuar 

koncertowy. 

Wierzę, że płyta  otworzy nową drogę  dla  potencjalnych wykonawców, którzy w 

składzie: obój – gitara, czy flet –  gitara rozpoczną własną przygodę muzyczną z sonatami,  

opierając się na tych nagranych przez nas,  bądź szukając nowych, wzbogacając wciąż 

skromną  literaturę kameralną na te instrumenty,  które wspaniale wspólnie brzmią i pięknie 

do siebie pasują . 

    

 

      

W kontekście obowiązującej ustawy – Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 
595, ze zmianą w Dz. U. z 2005r. nr 164 poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011r. nr 84 poz. 455) 
pragnę przedstawić płytę CD  Domenico Scarlatti – SONATAS”” w opracowaniu Michała 
Nagy’a oraz  Arkadiusza Krupy jako oryginalne dzieło autorskie. 
 

 



Działalność dydaktyczna 

Miałem ogromne szczęście i zaszczyt, że początki mojej pracy pedagogicznej przebiegały pod 

okiem Mistrza – prof. Jerzego Kotyczki, w którego klasie byłem asystentem. Przeobraziły się 

one w długoletnią współpracę, która układała się znakomicie z korzyścią zarówno dla mnie, 

jak i dla studentów, czego dowodem są liczne otrzymane przez nich nagrody                             

(łącznie dwadzieścia sześć) na konkursach obojowych ogólnopolskich i zagranicznych oraz 

nagrody zdobyte na każdym z  pięciu dotychczasowych Międzynarodowych Akademickich 

Konkursach Oboistów i Fagocistów w Łodzi odbywających się co trzy lata. Ostatnia, V edycja 

konkursu  w 2014 roku zaowocowała:   

 II nagrodą dla Joanny Monachowicz (najwyższe miejsce spośród startujących w konkursie 

uczestników z Polski); studia licencjackie AM w Krakowie – klasa prof. J. Kotyczki i ad.                  

A. Krupy; studia magisterskie UMFC w Warszawie – klasa ad. A. Krupy; absolwentka 

pierwszej edycji Akademia Symfonia Varsovia. 

Pozostałe wybrane osiągnięcia studentów z lat 2010 – 2015: 

 I nagroda dla Izabeli Berdy (absolwentka AM w Krakowie Krakowie – klasa prof.                              

J. Kotyczki i ad. A. Krupy; absolwentka projektu Sinfonia Varsovia – klasa ad. A. Krupy) 

oraz wyróżnienia dla Moniki Sęk (absolwentka AM w Krakowie Krakowie – klasa   

absolwentka projektu Sinfonia Varsovia – klasa ad. A. Krupy) oraz Joanny Monachowicz   

na VI  Międzynarodowym Konkursie im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej 2012 (ostatnia 

edycja z kategorią obój), 

 I nagroda dla Izabeli Berdy w  VLiutauras Vebra International Oboe Competition, 

 III nagroda dla Moniki  Sęk, (jako pierwsza w historii konkursu laureatka z Polski),                               

na  Międzynarodowym Konkursie Lions European Musical Competition 2011 for Oboe,                                 

w Maastricht (Holandia), 13-15.10.2011 r. 

 III nagroda dla Izabelik  Berdy  w International Competition of Young Musicians „Ohrid 

Pearls” w Ohrid, w Macedonii, 16 – 20 czerwca 2011 r. 



Niemal wszyscy absolwenci klasy oboju  prof. Kotyczki w której byłem asystentem, zajmują się 

zawodowo muzyką grając w orkiestrach, koncertując kameralnie, solowo oraz ucząc                            

w szkołach muzycznych. 

Wymienię jedynie z ostatnich trzech lat wygrane konkursy do orkiestr studentów, z którymi 

pracowałem: 

 Kinga Szmigulska – Filharmonia Podlaska (absolwentka studiów podyplomowych w AM 

w Krakowie –  klasa prof. J. Kotyczki i ad. A. Krupy); 

 Monika Sęk – I oboistka w Operze w Krakowie (absolwentka AM w Krakowie w łączonej 

klasie z prof. Kotyczką; obecnie jedna z czterech osób biorących udział w II edycji  

projektu „Akademia Symfonia Varsovia”, mającego na celu przygotowywać młodych 

muzyków do grania w najlepszych  orkiestrach uzupełniając w praktyczny sposób wiedzę 

i umiejętności nabyte wcześniej w akademiach muzycznych; 

 Ireneusz Stawniak – w 2015 roku zdany egzamin do opery Wrocławskiej w trakcie 

projektu Akademia Symfonia Varsovia; 

 Izabela Berdy – 2013-2014 – I oboistka w   Polskiej  Orkiestrze Sinfonia Iuventus, od 

2015roku I oboistka Filharmonii Gorzowskiej; 

Spośród absolwentów, którzy skończyli wyłącznie moją klasę lub są moimi obecnymi 

studentami,  nie sposób nie wspomnieć o choć paru z nich: 

 Maksymilian Lipień – I oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia                      

w Katowicach (2010rok) oraz asystent w klasie Profesora Jerzego Kotyczki w Krakowie 

(2013rok); również laureat III nagrody (I i II nagrody nie przyznano) na III Międzynarodo-

wym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów w Łodzi w 2008r.; absolwent AM                 

w Krakowie – klasa oboju ad. A. Krupy; 

 Karolina Kownacka - oboistka Nürnberger Symphoniker w Niemczech (od 2015roku),                   

a wcześniej Bergische Symphoniker; studia licencjackie AM w Krakowie – klasa prof.                   

J. Kotyczki i ad. A. Krupy; studia magisterskie – klasa ad. A. Krupy;  

 Joanna Monachowicz – oboistka i rożkistka Filharmonii Narodowej (od 2015roku);  



Trudno opisać w sposób obiektywny własną pasję, więc w wypadku mojej pedagogicznej 

pracy niechaj przemówią powyższe dane oraz te bardziej szczegółowe fakty zawarte w opisie 

dorobku pedagogicznego, którymi są niewątpliwe sukcesy moich studentów. W uzupełnieniu 

dodam tylko, iż  moja praca pedagogiczna to również liczne kursy muzyczne, konsultacje                   

w szkołach na terenie całego kraju, wykłady oraz indywidualne spotkania z młodymi 

oboistami  z całej niemal Polski, którzy przyjeżdżają na konsultacje. 

Podsumowując całokształt pracy artystyczno – pedagogicznej twierdzę, iż  niewątpliwą zaletą 

jest jej rozpiętość i uniwersalność jako instrumentalisty, a jako pedagoga – otwartość                             

i nieustające dążenie do poszukiwania lepszych rozwiązań, w połączeniu z rozwojem  

osobowości artystycznej studentów.  

Od 2012 roku przeniosłem się z rodziną do Warszawy. Filarami mej działalności zawodowej 

pozostały,  pomimo zmiany miejsc pracy, zarówno praca naukowo – dydaktyczna 

(prowadzenie klasy oboju w UMFC), jak i gra w  Orkiestrze Miasta Stołecznego Warszawy 

„Sinfonii  Varsovii”, na stanowisku I - go oboisty,  a od sierpnia 2015 roku kierownika grupy 

dętej tejże orkiestry.  Z przyjemnością będę  dalej wzbogacał swe podstawowe zajęcia                          

i uzupełniał je   o różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, pedagogiczne i  naukowe tak, jak 

to dotychczas czyniłem.  Muszę przyznać, iż jedynie zbyt krótka doba ogranicza mnie przed 

bardziej  intensywną pracą, poszukiwaniem nowych utworów, czytaniem większej ilości 

książek, realizowaniu mych dalszych planów artystycznych, a  jest ich wiele. Są nimi m.in:  

 dokończenie i wydanie (na zamówienie wydawnictwa muzycznego „Euterpe”) utworów 

na obój i fortepian  dla młodzieży,  

 opracowanie podręcznika z ilustracjami oraz DVD do samodzielnej regulacji i prostych 

napraw oboju.  Częste kłopoty młodych oboistów, a także nauczycieli, którzy nie radzą 

sobie z usterkami instrumentu spowodowały, iż uznałem ten temat za istotny; 

jednocześnie  literatura zagraniczna ze względu na dużą ilość fachowych określeń jest 

przeszkodą w zrozumieniu zagadnienia.; 

 stworzenie  kursów dla oboistów  w Warszawie (rozpoczęte rozmowy z dyrekcją Sinfonii 

Varsovii).  



 poprowadzenie warsztatów dla młodych oboistów oraz ich nauczycieli listopadzie 2015 

roku – na zaproszenie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie; 

 nagranie płytowe utworu „Capriccio per oboe  e 11 archi” w grudniu 2015 roku na 

zaproszenie Profesora Krzysztofa Pendereckiego i pod Jego dyrekcją; 

 dokończenie nagrania płytowego  z moim bratem Wojciechem jego własnych utworów          

w aranżacji na obój, instrumenty klawiszowe i kontrabas, nawiązujace swym stylem do 

Jazzu;  

 nawiązanie współpracy z kolejnymi  czołowymi oboistami europejskimi w postaci 

zaproszenia na wykłady, seminaria w ramach Akademii Sinfonia  Varrsovia.   

 współpraca z wybitnymi pedagogami z polskich uczelni muzycznych; 

  rozszerzanie swojego repertuaru muzycznego i nieustające poszukiwanie możliwości 

doskonalszej gry, sposobu przygotowań do wykonań, zarówno własnych, jak                                

i indywidualnie dopasowanych do danego studenta. Jak mawiał Maksym Gorki: 

„Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem”,  więc oceany 

wiedzy wciąż przede mną,  a że w dążeniu do doskonałości nie ma nigdy końca, tak więc                  

z pokorą, ale i nieustającą determinacją oraz energią będę starał się podążać wybraną od 

wielu już lat ścieżką, wiodącą przez świat, w którym muzyka nie pozwala na jakakolwiek 

pustkę i nadaje życiu sens uszlachetniając  go. 

 

Dr Arkadiusz Krupa 

 

 

 

 

 

 



 


