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 Niniejszy referat przedstawia mój dorobek artystyczny, dydaktyczny, 

popularyzatorski i organizacyjny ze szczególnym uwzględnieniem okresu po uzyskaniu 

stopnia doktora sztuk muzycznych
1
. Wszystkie rodzaje działalności, które tutaj 

przedstawiłam, są wzajemnie ze sobą powiązane. W poniższym dokumencie pragnę 

przedstawić subiektywne spojrzenie na moją dotychczasową ścieżkę zawodową oraz na osoby 

i placówki, dzięki którym mogę się realizować jako pianistka i pedagog.   

 

EDUKACJA 

 Urodziłam się 8 maja 1975 roku w Krynicy. Naukę gry  

na fortepianie rozpoczęłam w wieku 5 lat, w trybie prywatnych lekcji pod kierunkiem Rozalii 

Jarząbek, w której klasie kontynuowałam naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I st.  

w Krynicy, ukończywszy ją w roku 1987 dyplomem z wyróżnieniem. Następnie 

uczęszczałam do Państwowego Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Łodzi do roku 

1993 (klasa przedmaturalna), pracując pod okiem mgr Krystyny Niemiec-Jawis oraz  

prof. Rajmunda Ambroziaka. Średnią szkołę muzyczną ukończyłam w Katowicach  

w klasie prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy, otrzymując w 1994 roku dyplom  

(z wyróżnieniem) ukończenia Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego  

w Katowicach. W tym samym roku rozpoczęłam studia w Akademii Muzycznej  

im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu znakomitej pianistki i pedagoga, 

prof. Moniki Sikorskiej–Wojtachy, dzięki której bardzo rozwinęłam swój warsztat 

techniczny i stylistyczny oraz zbudowałam zaplecze repertuarowe, z którego korzystam  

do dziś. Bardzo istotne były dla mnie również zajęcia w klasie kameralistyki pod kierunkiem 

prof. Urszuli Bożek–Musialskiej, która wprowadziła mnie w kulisy muzycznej współpracy  

z innymi instrumentami. W czerwcu 1999 roku otrzymałam dyplom ukończenia studiów  

z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem.  

 Podczas trwania wszystkich szczebli nauki brałam udział w wielu konkursach  

i przesłuchaniach, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to: 

 wyróżnienie oraz Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki dla Najlepszego Polaka 

podczas IV Międzynarodowego Konkursu im. K. Szymanowskiego (Łódź 1997); 

 V nagroda (I i II nie przyznano) w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym  

                                                             
1 Czerwiec 2013. 

 

Lidia Polakowska
Prostokąt
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im. F. Chopina (Warszawa 1998); 

 wyróżnienie oraz Nagroda im. T. Żmudzińskiego za najlepsze wykonanie utworów  

K. Szymanowskiego w Estradzie Młodych XXIX Festiwalu Pianistyki Polskiej  

w Słupsku (1995); 

 dwa oddzielne stypendia artystyczne uzyskane podczas XXVII oraz XXIX Konkursu  

na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina w Warszawie (1994 i 1995); 

 wyróżnienie w Konkursie Muzyki XX wieku dla Młodych Wykonawców  

(Warszawa 1992); 

 wyróżnienie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu im. W.A. Mozarta  

(Gdańsk 1992); 

 W roku 2000 rozpoczęłam studia podyplomowe w klasie prof. Wojciecha Świtały 

w Akademii Muzycznej w Katowicach. Kontakt z jego osobowością artystyczną, wyobraźnią 

dźwiękową oraz z doświadczeniem estradowym przyniósł mi olbrzymie korzyści pod 

względem dalszego rozwoju warsztatowego i artystycznego.    

 13 czerwca 2013 roku uzyskałam stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie 

instrumentalistyka w specjalności gry na fortepianie, nadany mi przez Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów. Promotorem 

pracy doktorskiej był dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD, zaś recenzentami dr hab. Anna 

Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC oraz dr hab. Wojciech Świtała, prof. A.M.  

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 

NAGRANIA 

 Na przestrzeni lat 2005-20017 nagrałam pięć solowych płyt z muzyką fortepianową. 

Trzy z nich są poświęcone utworom fortepianowym Romana Statkowskiego, z czego dwie 

ukazały się nakładem polskiego wydawnictwa Acte Prealable
2
, a jedna została wydana przez 

brytyjsko-amerykańską firmę Divine Art
3
, zyskawszy pochlebne recenzje w muzycznej prasie 

na całym świecie
4
. W roku 2009 wydana została moja płyta poświęcona utworom 

                                                             
2 APO 127 rok 2005, APO 177 rok 2008 
3 DDA 25129 rok 2015 
4 American Record Guide, Classical Reviewer, Expedition Audio, MusicWeb International, New Classics, Pizzicato 

Luxembourg, Review Corner, Wrightmusic. Wszystkie te recenzje dostępne są pod linkiem: 

http://www.brandon-music.net/DA/CD/rev25129.htm 

http://www.brandon-music.net/DA/CD/rev25129.htm
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brytyjskiego współczesnego kompozytora Michaela Garretta
5
, którego kompozycje są 

inspirowane folklorem szkockim oraz muzyką jazzową.  

 Moja piąta płyta ukazała się w czerwcu 2017 roku nakładem wydawnictwa Divine 

Art i zawiera kompozycje fortepianowe Karola Szymanowskiego
6
, które przekrojowo ukazują 

przebieg rozwoju artystyczno-stylistycznego tego kompozytora (wybrane opusy  

od pierwszego do ostatniego). Nagranie to pragnę wskazać jako dzieło aspirujące  

do spełnienia warunków określonych w art.16 ust.2 z dnia 14 marca 2003 roku  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

PROGRAM PŁYTY 

Karol Szymanowski Piano Music   

Barbara Karaśkiewicz – fortepian 

Divine Art DDA 25151 

 

    Karol Szymanowski – Dziewięć preludiów op. 1    

1. Andante ma non troppo (h-moll)    

2. Andante con moto (d-moll) 

3. Andantino (Des-dur) 

4. Andantino con moto (b-moll) 

5. Allegro molto — Impetuoso (d-moll) 

6. Lento — Mesto (a-moll) 

7. Moderato (c-moll) 

8. Andante ma non troppo (es-moll) 

9. Lento — Mesto (b-moll) 

 

        Karol Szymanowski - Cztery etiudy op. 4    

1. Allegro moderato (es-moll)  

2. Allegro molto (Ges-dur)  

3. Andante (b-moll)  

4. Allegro (C-dur)  

 

        Karol Szymanowski - Maski op. 34 

1. Szeherezada 

2. Błazen Tantris 

3. Serenada Don Juana 

                                                             
5 Acte Prealable APO 232, rok 2009 
6 DDA 25151 
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       Karol Szymanowski - Mazurki op. 62 

1. Allegretto grazioso  

2. Moderato  

 

Album ten stanowi rejestrację dźwiękową mojej wieloletniej muzycznej fascynacji 

muzyką Karola Szymanowskiego, z którą zetknęłam się po raz pierwszy mając 16 lat,  

kiedy usłyszałam II Koncert skrzypcowy w wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej  

i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego. Utwór ten 

zachwycił mnie i wywołał chęć zapoznania się z pozostałymi dziełami Mistrza z Atmy. 

Zgromadziłam nagrania wszystkich dzieł kompozytora i przesłuchałam je, analizując ich 

przebieg z partyturami. Moją pracę nad muzyką fortepianową Szymanowskiego rozpoczęłam  

od opracowania cyklu Preludia op. 1 podczas nauki w Liceum Muzycznym w Łodzi.  

W tym samym czasie zdobywałam wiedzę teoretyczną na temat kompozytora, czytając jego 

dzieła literackie i publicystyczne oraz książki biograficzne na jego temat. Wykorzystując 

zdobytą wiedzę wzięłam udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Karolu 

Szymanowskim, kwalifikując się do poszczególnych etapów konkursu i stając się najmłodszą 

uczestniczką finału
7
.  

Podczas studiów w katowickiej Akademii Muzycznej, pod kierunkiem profesor 

Moniki Sikorskiej-Wojtachy opracowałam ponownie Preludia op. 1, a następnie 

przygotowałam również Etiudy op. 4 oraz Maski op. 34. Kolejnym etapem była praca nad IV 

Symfonią koncertującą op. 60, a następnie nad Mazurkami z op. 50 oraz op. 62. 

Konsekwencją wytężonej pracy nad interpretacją utworów Szymanowskiego było moje 

uczestnictwo w Międzynarodowym Konkursie im. K. Szymanowskiego w Łodzi  

w roku 1997. Był to konkurs składający się z trzech etapów, przy czym zdecydowaną 

większość konkursowych pozycji repertuarowych stanowiły dzieła patrona konkursu. 

Wykonałam wówczas: Etiudy op. 4, Maski op. 34, 4 Mazurki z op. 50, a  w finale IV Symfonię 

koncertującą op. 60 wraz z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej pod batutą Rubena Silvy.  

Rezultat był dla mnie bardzo satysfakcjonujący, gdyż poza wyróżnieniem otrzymałam tytuł 

najlepszego polskiego uczestnika konkursu i związaną z nim nagrodę Ministerstwa Kultury  

i Sztuki.  

                                                             
7 Zakopane, willa Atma, 1991. 
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Maski wykonałam również podczas występu w ramach Estrady Młodych Festiwalu 

Pianistyki Polskiej w Słupsku w roku 1995, otrzymując nagrodę specjalną  

im. Tadeusza Żmudzińskiego, przyznaną za najlepsze wykonanie utworów Karola 

Szymanowskiego.  

Mazurki op. 62 zostały przez mnie wykonane podczas koncertu Profesor Monika 

Sikorska – Wojtacha in memoriam w Akademii Muzycznej w Katowicach w roku 2015.  

Było to moje symboliczne, muzyczne pożegnanie z Mistrzynią, pod której kierunkiem  

opracowałam wszystkie utwory, które znalazły się na płycie Karol Szymanowski Piano 

Music.  

Na artystyczną odwagę zarejestrowania utworów fortepianowych Szymanowskiego 

zdobyłam się dokładnie 25 lat od mojego pierwszego kontaktu z jego muzyką.   

Preludia op. 1 oraz Etiudy op. 4 należą do pierwszego okresu twórczości Karola 

Szymanowskiego. Utwory te charakteryzuje duża ekspresyjność, przebiegi akordowe  

o skomplikowanych funkcyjnych relacjach oraz bitonalne układy brzmieniowe. Pomimo 

posiadanych licznych inspiracji oraz młodego wieku kompozytora w czasie powstawania obu 

cykli (18-20 lat), są one już naznaczone specyficznym dla Szymanowskiego typem ekspresji. 

Środki pianistyczne, zastosowane w tych wczesnych utworach, wskazują moim zdaniem  

na posiadanie przez młodego kompozytora znacznych zasobów wiedzy i umiejętności  

w zakresie gry na fortepianie. Język dźwiękowy kompozytora, początkowo czerpiący ze 

spuścizny chopinowskiej, chromatyzmu wagnerowskiego i ekspresjonizmu Skriabina, z każdą 

kolejną miniaturą coraz odważniej przeciwstawia się konwencjom systemu dur-moll. 

Większość Preludiów i Etiud op. 4 wydaje się być skonstruowana na sposób liryczny, 

na co wskazuje falujące frazowanie oraz typ muzycznej narracji. Wyjątkiem są Preludium  

d-moll nr 5 oraz Etiuda Ges-dur nr 2, w których faktura pianistyczna nie dzieli się na melodię 

i akompaniament, jak to ma miejsce w pozostałych miniaturach, lecz stanowi homogeniczny 

splot aktywności dwóch rąk. Oba wspomniane utwory odznaczają się wykorzystaniem 

techniki dwudźwiękowej oraz akordowej i utrzymane są w burzliwym charakterze,  

w przeciwieństwie do pozostałych utworów cyklu.   

Język harmoniczny 4 Etiud na fortepian op. 4 (1901-1902)  

jest zdecydowanie bardziej złożony, niż ten zastosowany w Preludiach op. 1, zaś ekspresja 

tego cyklu jest wyraźnie pogłębiona. Relacje pomiędzy akordami wykraczają często poza 

kanony systemu dur-moll, co w efekcie powoduje znaczne zróżnicowanie natężenia 
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emocjonalnego: począwszy od delikatnych barw po gwałtowne, ekstatyczne uniesienia. Jest 

tu również widoczna większa niż w Preludiach dyscyplina rytmiczno-motywiczna. 

.  

Maski op. 34 to muzyczny tryptyk, składający się z rozbudowanych poematów 

fortepianowych. Cykl powstał w latach 1915-1916. Można tu zaobserwować zdecydowaną 

rezygnację z wzorów romantycznych oraz dalszy rozwój środków harmonicznych. Dzieje się 

to poprzez wprowadzenie elementów harmonii impresjonistycznej w połączeniu  

z politonalnością, całotonowością, pentatoniką, polimodalnością oraz orientalnymi motywami 

melodycznymi. Wielopłaszczyznowe plany brzmieniowe uzyskują coraz bardziej 

autonomiczny charakter. Całość brzmieniowego krajobrazu dopełniają: wysmakowana 

dynamika (od ppp do fff), zmienna i wyrazista artykulacja oraz niezwykła obfitość 

skomplikowanych konstrukcji rytmicznych. Wszystkie te środki służą uwypukleniu 

programowo-narracyjnego charakteru cyklu, którego inspiracje dramaturgiczne pochodzą  

z literatury. Poziom komplikacji techniczno-warsztatowych powoduje znaczne zagęszczenie 

faktury fortepianowej, co ma swoje odzwierciedlenie w zapisie używającym wielokrotnie 

trzech  pięciolinii.  

Szeherezada jest najbardziej rozbudowanym utworem tryptyku: trwa ponad 10 minut. 

Została zadedykowana pianiście Aleksandrowi Dubiańskiemu. Utwór ten dzieli się  

na poszczególne odcinki muzyczne, będące dźwiękowym odwzorowaniem snutych przez 

Szeherezadę opowieści, znacząco różniące się ze sobą pod względem faktury, metrorytmiki, 

tempa, zagęszczenia środków techniczno-wykonawczych, kolorystyki, ekspresji i dynamiki 

wypowiedzi. Kompozycja, ukształtowana formalnie jako muzyczne odzwierciedlenie swojego 

literackiego pierwowzoru, posiada budowę „szkatułkową”, tzn. składa się z szeregu 

odcinków, pomiędzy którymi pojawia się liryczny motyw Szeherezady oraz uporczywie 

powtarzany dźwięk „a”, symbolizujący „nutę śmierci”.   

Środkowy utwór cyklu, Błazen Tantris, trwa prawie 7 minut. Został zadedykowany 

pianiście Harry’emu Neuhausowi. Jest to utwór programowy, próbujący oddać przebieg 

fragmentu historii słynnej pary: Tristana i Izoldy. Za pomocą niezwykle zróżnicowanych 

zabiegów technicznych kompozytor próbuje oddać pokraczną i groteskową powierzchowność 

Tantrisa, która jest jedynie przebraniem, zaś prawdziwe uczucia legendarnego kochanka 

objawiają się w tęsknych tematach, pełnych żaru i skrywanego cierpienia. Ekspresja tego 

utworu waha się pomiędzy liryką a sarkazmem, ukazując dwuznaczność i dwubiegunowość 

postaci głównego bohatera za pomocą zmiennego rytmu oraz zróżnicowanego sposobu 
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kształtowania materiału dźwiękowego w poszczególnych odcinkach. Odbywa się to poprzez 

przeciwstawienie staccatowych, akcentowanych, dysonansowych współbrzmień 

chromatycznych długim, lirycznym i pełnym ekspresji frazom legato.  

Serenada Don Juana jest dedykowana Arturowi Rubinsteinowi i trwa ponad 7 minut. 

Zawiera inspiracje zaczerpnięte z hiszpańskiej muzyki gitarowej. Utwór ten nastręcza 

pianiście wielu trudności wykonawczych i interpretacyjnych. Wirtuozowska kadencja, 

akcentowane rytmy oraz arpeggia, akordy kwartowo-kwintowe, liczne arpeggia oraz 

taneczne rytmy przeplecione zostały fragmentami lirycznymi o wybujałej emocjonalności. 

Warstwa dynamiczna wykorzystuje skrajne odcienie piano, a w kulminacjach zmusza 

wykonawcę do używania maksymalnego nasycenia brzmieniowego.  

Mazurki op. 62 stanowią muzyczne zwieńczenie twórczości Szymanowskiego. 

Kompozytor wykonywał te dwa utwory osobiście. Zostały napisane w latach 1933-34  

i zaliczane są do ostatniego okresu twórczości, zwanego „narodowym”. Można odnaleźć tutaj 

całkowicie ukształtowany oryginalny styl kompozytorski, który w doskonały sposób jednoczy 

cechy polskiej tradycji ludowej oraz spuścizny chopinowskiej z nowoczesnymi trendami 

muzyki europejskiej. Mazurki ostatniego opusu zachwycają impresjonistyczną finezją, 

lirycznym tonem, które zostały tu zgrabnie połączone z aluzyjną zaledwie tanecznością  

i ornamentalnymi figuracjami.  Pod względem wykonawczym Mazurki stanowią zupełnie 

inny rodzaj wyzwania dla pianisty, niż Preludia, Etiudy czy Maski. Zastosowane tutaj 

wyrafinowane środki techniczne oraz rodzaj zdystansowanej ekspresji, przefiltrowanej przez 

doświadczenie kompozytorskie u schyłku jego życia, powodują niemałą trudność 

interpretacyjną w zetknięciu z tradycyjnym mazurkowym metrum i właściwą temu gatunkowi 

tradycją wykonawczą.  

 

Celem dokonania omawianej rejestracji było w moim zamierzeniu osobiste uczczenie 

osiemdziesiątej rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego, czyli kompozytora, który wywarł 

na mnie - jako na pianistkę - olbrzymi wpływ. Nagranie tej przekrojowej płyty traktuję 

również w kategoriach wyzwania artystyczno-wykonawczego. Twórczość ta, podlegająca 

dynamicznym zmianom na przestrzeni rozwoju kompozytora, wymaga od pianisty 

aplikowania krańcowo różnych środków technicznych oraz kreowania zmiennej estetyki 

brzmieniowej. Faktura utworów fortepianowych Szymanowskiego jest bardzo zagęszczona  

i przysparza instrumentaliście wielu trudności wykonawczych. Nasycenie treściami 

programowymi, ilustracyjnymi oraz niezwykle rozbudowana warstwa ekspresji powodują,  
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że pianista jest niejako zobligowany do zagłębienia się w dostępne źródła wiedzy na temat 

życia, inspiracji i poglądów artystycznych kompozytora. Zawarte w tej muzyce pierwiastki 

zaczerpnięte ze zdobyczy szerokiego kręgu kompozytorów, z polskiej muzyki ludowej, a 

także liczne inspiracje pochodzące z orientalnych podróży kompozytora oraz z poznanych 

przez niego utworów literackich i plastycznyc,h są nieodłącznymi składnikami stworzonych 

przez niego dzieł.  

Uważam, że osiągnięty wynik, czyli nagrana i wydana płyta, może zostać uznany  

za spełnienie moich artystycznych zamierzeń w zakresie przekrojowego ukazania rozwoju 

pianistycznego języka muzycznego Karola Szymanowskiego. Poprzez fakt ukazania się 

niniejszej płyty w brytyjsko-amerykańskim wydawnictwie osiągnęłam efekt dalszego 

zwiększania popularności muzyki Karola Szymanowskiego poza naszym krajem, czego 

dowodem mogą być pochlebne recenzje w renomowanych pismach poświęconych muzyce 

klasycznej, np. American Record Guide, Gapplegate Classical-Modern Music Review,  

MusicWeb International, Music Voice, Pizzicato Luxembourg, Raphael’s Music Notes. Płyta 

jest dystrybuowana nie tylko na nośniku tradycyjnym, ale również za pomocą platform, m.in.  

Classical Archives, Deezer, HD Tracks, Muziekweb, Napster, Prostudiomasters, Spotify, 

Tidal oraz iTunes. Także w Polsce płyta została pozytywnie dostrzeżona, czego dowodem są 

jej emisje w Polskim Radio Program 2 w audycjach Płyta tygodnia oraz Płytomania
8
, jak 

również pozytywna recenzja w dwumiesięczniku Twoja Muza
9
.  

Zgromadzona przeze mnie wiedza na temat życia i twórczości Szymanowskiego,  

a także wzmożona praca nad interpretacją przyczyniła się wprost do pogłębienia mojej 

artystycznej wrażliwości, poszerzenia wiedzy oraz horyzontów muzycznych, a przez to 

również do rozwoju mojego warsztatu artystycznego i badawczego. Był to czas zmierzenia się  

z niezwykle wysokimi wymaganiami pianistycznymi, jakie stawia przed wykonawcą Karol 

Szymanowski.   

 

 

 

                                                             
8 Wraz z wywiadem, 24.09.2017 http://www.polskieradio.pl/8/651/Artykul/1865451,Plytomania-24-wrzesnia-

godz-1700  
9 Autor: Witold Paprocki, nr 4/2017 
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DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 

KONCERTY 

 Począwszy od roku 1995 do dnia dzisiejszego prowadzę aktywną  

i zróżnicowaną działalność koncertową, występując jako solistka i kameralistka na terenie 

Europy oraz Ameryki Południowej. Moje działania estradowe dzielą się na koncerty w roli 

pianistki-solistki z orkiestrami symfonicznymi oraz kameralnymi, recitale fortepianowe, 

występy w roli pianistki-kameralistki w założonym przeze mnie zespole Huberman Piano 

Trio oraz w innych składach kameralnych. Każda z wymienionych powyżej form 

muzykowania przynosi mi inny rodzaj satysfakcji zawodowej oraz rozwija mój warsztat 

muzyczny oraz umiejętność odnajdywania się w różnorakich sytuacjach scenicznych.  

 

1. Koncerty symfoniczne w roli pianistki z orkiestrami 

 W trakcie mojej pracy zawodowej niebagatelne miejsce ma współpraca z dyrygentami  

i orkiestrami. Miałam okazję współpracować z takimi postaciami, jak Stefan Bevier, Ernst 

Hoetzl, Wojciech Rodek, Ruben Silva, Jerzy Swoboda, Pavel Šnajdr, Arvo Volmer, Józef 

Wiłkomirski, Monika Wolińska. Miałam również okazję pracować z różnymi orkiestrami,  

m. in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną w Tallinie (Estonia), Festival Orchestra Berlin,  

z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Hradec-Kralove (Czechy) oraz z orkiestrami 

symfonicznymi następujących polskich filharmonii: Sinfonia Baltica w Słupsku, Filharmonia 

Łódzka, Filharmonia Opolska, Filharmonia Łódzka, Filharmonia Sudecka, Filharmonia 

Lubelska, Filharmonia Częstochowska. Podczas tych ważnych dla mnie wydarzeń 

wykonywałam następujące utwory:   

 W. A. Mozart – Koncert fortepianowy d-moll KV 466  

 W. A. Mozart – Koncert fortepianowy A-dur KV 414 

 J. Haydn – Koncert fortepianowy D-dur  

 L. van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58  

 L. van Beethoven – V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 

 F. Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 

- P. Lincke - Potpurri 

 K. Szymanowski – IV Symfonia koncertująca op. 60 
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2. Recitale fortepianowe  

 W ramach mojej działalności koncertowej wykonywałam recitale fortepianowe  

w prestiżowych placówkach kulturalnych, takich jak Filharmonia Dolnośląska, Filharmonia 

Sudecka, Filharmonia Opolska, Filharmonia Łódzka, Filharmonia Częstochowska oraz  

w m.in. w domu urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli, w Muzeum I.J. Paderewskiego  

w Kąśnej, a także w Muzeum K. Szymanowskiego „Atma” w Zakopanem. Brałam także 

udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in.: 

 Cieszyńska Wiosna Muzyczna Uniwersytet Śląski, Cieszyn (2017) 

 Letni Sezon Artystyczny w Praniu (2017, 2010) 

 Akademickie Koncerty Kameralne Filharmonia Częstochowska (2012-2016)  

 Świętokrzyskie Dni Muzyki Filharmonia Świętokrzyska (2010) 

 Gwiazdy promują Filharmonia Dolnośląska (2005) 

 Ars cameralis Filharmonia Łódzka (2005) 

 Lubelski wrzesień muzyczny Filharmonia Lubelska (2002) 

 

3. Recitale fortepianowe w salach koncertowych luksusowych  

statków pasażerskich 

 

 Ważnym doświadczeniem scenicznym stało się dla mnie wykonanie serii ponad 

pięćdziesięciu recitali fortepianowych w krajach Europy, takich jak: Cypr, Dania, Estonia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, 

Szwecja, Włochy oraz Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia, Urugwaj) na pokładach 

luksusowych statków pasażerskich. Recitale te wymagały ode mnie wykonania atrakcyjnych 

utworów muzyki klasycznej, a także samodzielnego prowadzenia moich koncertów w języku 

angielskim. Podczas mojej koncertowej narracji starałam się, za pomocą przekazywanych  

w formie anegdoty informacji, zainteresować zróżnicowaną międzynarodową publiczność 

wykonywanymi przeze mnie utworami. Koncerty te miały miejsce w roku 2008  

dla brytyjskiej kompanii Fred.Olsen Cruises, a później, w latach 2010-2015, organizatorem 

moich recitali  była amerykańska firma Prestige Cruise Holdings, Inc. Sale teatralno-

koncertowe na pokładach statków, na których gościłam, mieściły jednorazowo między  

600 a 700 słuchaczy, przy czym bardzo często były wypełnione całkowicie.  
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4. Koncerty kameralne  w roli pianistki - kameralistki 

 W roku 2013 zapoczątkowałam działalność Huberman Piano Trio, w którym realizuję 

partię fortepianu, współpracując z Magdaleną Ziarkowską (skrzypce),  a także początkowo  

ze skrzypkiem Aleksandrem Mazepą, zamiennie ze skrzypaczką Allą Magoychenko, oraz  

z Siergiejem Rysanowem (wiolonczela).  Najważniejszym pod względem rangi był dla 

zespołu występ podczas XI Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana  

w Filharmonii Częstochowskiej w roku 2016. Podczas kolejnych edycji tego festiwalu 

występowali tacy artyści, jak Mischa Maiski, Joshua Bell, Midori czy Maxim Vengerov. Trio 

wystąpiło również dwukrotnie podczas cyklicznej imprezy muzycznej Festival Baroque 

d’Auvergne we Francji w 2014 roku, wykonując jedenaście koncertów oraz w roku 2016, gdy 

zespół zaprezentował kolejnych dwanaście koncertów.   

 Szczególnie interesująca była dla mnie praca z wokalistami podczas 

Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. J.E.J. Reszków, zorganizowanego przez 

Filharmonię Częstochowską (2017).  

 Liczne występy z różnymi instrumentalistami (skrzypkowie, altowioliści, 

wiolonczeliści, kontrabasiści, puzoniści) oraz wokalistami, zarówno będącymi w trakcie 

procesu kształcenia artystycznego, jak i z muzykami zawodowymi, umożliwiło  

mi poszerzanie repertuaru ogólnomuzycznego oraz rozwijanie czujności i elastyczności 

estradowej.  

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 Po ukończeniu studiów, w latach 1999-2006 byłam zatrudniona  

w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Łodzi w charakterze nauczyciela 

fortepianu oraz akompaniatora w klasie skrzypiec, uzyskując w roku 2004 stopień 

nauczyciela mianowanego. W latach 2006-2008 pracowałam w Wielkiej Brytanii jako 

nauczyciel fortepianu. Rozpiętość wiekowa moich uczniów mieściła się pomiędzy  

5 a 50 lat. Wywodzili się z wielu krajów, m.in. z Anglii, Australii, Filipin, Francji, Irlandii, 

Malty, Pakistanu i Szkocji. Doświadczenie to wzbogaciło mnie o wrażliwość na różnorodność 

kulturową, a także nauczyło dużej elastyczności w zakresie doboru metod nauczania. 

Pozwoliło mi też rozwinąć umiejętność płynnego prowadzenia zajęć w języku angielskim, 

którą wykorzystuję do dnia dzisiejszego podczas pracy ze studentami w ramach lekcji 

prowadzonych dzięki programowi Erasmus+ w mojej uczelni oraz za granicą.    
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 W okresie od września 2009 do czerwca 2017 byłam zatrudniona w Zespole Szkół 

Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie jako akompaniator. Również w roku 

2009 rozpoczęłam pracę w charakterze wykładowcy na podstawie umowy o dzieło  

w Instytucie Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W październiku 2010 

roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta. Prowadziłam zajęcia nauki gry  

na fortepianie oraz nauki akompaniamentu i czytania a vista. Po uzyskaniu stopnia doktora,  

w roku 2014 zostałam w tej samej uczelni zatrudniona na stanowisku adiunkta, na którym 

pracuję do dnia dzisiejszego, prowadząc zajęcia fortepianu. Od września 2017 dodatkowo 

jestem zatrudniona w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu jako 

nauczyciel fortepianu i akompaniator w klasie wiolonczeli.  

Pracując w uczelni o charakterze uniwersyteckim mam do czynienia  

ze studentami o zróżnicowanych możliwościach pianistycznych. Dla takich właśnie osób 

organizowane są specjalne konkursy interpretacyjne. Stanowią one narzędzie skutecznie 

motywujące do rozwijania umiejętności w zakresie reprezentowanej dyscypliny. Podczas 

kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Studencka Działalność Artystyczna
10

 

w  Ružomberok na Słowacji moi wychowankowie otrzymywali następujące laury: I nagroda 

dla Michała Groteckiego w roku 2012, III nagroda dla Agnieszki Wilk  w roku 2014,  

I nagroda dla Olgi Owczarek w roku 2015,  III nagroda dla Agnieszki Wilk w 2016 roku,  

II nagroda (I nagrody nie przyznano) dla duetu na 4 ręce: Olga Owczarek i Agnieszka Wilk 

w roku 2016, I nagroda dla Ilony Kall (2017). W roku 2017, podczas „Konkursu 

interpretacyjnego wydziałów pedagogicznych Republiki Czeskiej z międzynarodowym 

udziałem – Praga 2017”
11

 moje studentki otrzymały następujące nagrody: II nagroda - Olga 

Owczarek, wyróżnienie - Ilona Kall.  

 Kolejnym przejawem mojej działalności pedagogicznej jest udział w jury 

międzynarodowych konkursów: na Słowacji
12

 oraz w Czechach
13

.  

 

 

 

 

                                                             
10 Študentská umelecká činnosť – ŠUČ Ružomberok 
11 Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí - Praha 2017 
12 Študentská umelecká činnosť – ŠUČ Ružomberok, 11-12.04.2017 
13 Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí - Praha 09-11.06.2017 
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 Największe zainteresowanie na polu naukowym wzbudza we mnie działalność  

i twórczość polskich kompozytorów oraz wykonawców. Do tej pory skupiałam się  

na postaciach Romana Statkowskiego, Józefa Hofmana oraz Karola Szymanowskiego.  

 Roman Statkowski i jego twórczość zajmuje szczególne miejsce w mojej pracy 

naukowo-artystycznej. Poświęciłam temu zagadnieniu w sumie 10 lat pracy i poszukiwań,  

tj. od roku 2005 do 2015, co zaowocowało wydaniem 3 płyt z utworami fortepianowymi tego 

kompozytora
14

, napisaniem na ten temat rozprawy doktorskiej
15

 oraz wygłoszeniem referatu 

podczas konferencji
16

. Wnioski oraz doświadczenie badawcze płynące z mojej dysertacji
17

 

wykorzystuję na bieżąco w swojej pracy dydaktycznej, a także koncertowej.   

 W roku 2010 podczas Forum pianistycznego, z udziałem prof. Andrzeja Jasińskiego, 

prof. Jerzego Marchwińskiego, prof. Alicji Palety-Bugaj, prof. Katarzyny Popowej-Zydroń, 

prof. Andrzeja Tatarskiego, wygłosiłam referat pt. Józef Hofman: pianista i wynalazca, który 

był połączony z indywidualną prezentacją artystyczną w formie wykonania utworu 

instrumentalnego na fortepian solo (J. Hofmann - Barkarola z op. 22). Podczas tej samej 

konferencji ilustrowałam również muzycznie wykład prof. J. Marchwińskiego pod tytułem: 

Wzajemne relacje partnerskie pianisty z instrumentalistami i wokalistami wykonaniem Sonaty 

d-moll op. 108 J. Brahmsa na fortepian i skrzypce wraz ze skrzypaczką Aleksandrą 

Szwejkowską–Belicą. 

 W roku 2013 ponownie wygłosiłam referat pod tytułem Józef Hofman: pianista  

i wynalazca w ramach Międzynarodowej Konferencji Pedagogicke Dny 2013, zorganizowanej 

przez Uniwersytet Hradec – Kralove w Czechach oraz podczas seminarium naukowego  

w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Żilinie
18

.  

 Współpraca z brytyjskim kompozytorem Michaelem Garrettem zaowocowała redakcją 

jego pierwszego wydanego albumu nutowego. Praca ta rozpoczęła się od nagrania dla firmy 

                                                             
14 Roman Statkowski – Piano Works vol. 1, Acte Prealable 2005, AP0126 , TT: 60'02"  

Roman Statkowski – Piano Works vol. 2, Acte Prealable 2008, AP0176 , TT: 61'56"  
Roman Statkowski – Piano Music, Divine Art 2015, DDA 25129, TT: 66’36” 
15 Aspekty wykonawcze i wyrazowe twórczości fortepianowej Romana Statkowskiego, Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, 2013.  
16 Inspiracje folklorystyczne w muzyce fortepianowej Romana Statkowskiego, II Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa. Tworczość i kultura muzyczna krajów słowiańskich, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 

2015.  
17 Aspekty wykonawcze i wyrazowe twórczości fortepianowej Romana Statkowskiego, UMFC Warszawa 2013. 
18 Słowacja, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Muzyki, 15.04.2015. 
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Acte Prealable
19

, dokonanego przeze mnie na podstawie rękopisów kompozytora. Nagranie  

to spotkało się z zainteresowaniem firmy wydawniczej, która zamówiła wydanie materiałów 

nutowych utworów zawartych na płycie
20

.    

 Istotnym dla mnie zjawiskiem jest trema, zagadnieniu której poświęciłam swoją pracę 

magisterską. W roku 2009 został opublikowany mój artykuł pt. Trema u muzyka wykonawcy 

w roczniku Edukacja Muzyczna, wydawanym przez Akademię im. Jana Długosza  

w Częstochowie
21

, w którym omawiam metody zapobiegania tremie estradowej oraz sposoby 

radzenia sobie z objawami stresu na scenie. W swojej pracy artystycznej oraz pedagogicznej 

często opieram się na metodach przedstawionych w tymże artykule.  

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  

ORAZ POPULARYZATORSKA 

 W ramach pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zostałam wybrana 

do Rady Wydziału oraz do Rady Instytutu. Jestem również członkiem Kierunkowej Komisji  

ds. Jakości Kształcenia oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnej. Z ramienia Instytutu Muzyki 

koordynuję ponadto współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+,  

a także pełnię funkcję koordynatora przedmiotu „Fortepian”. W zakresie mojej pracy 

organizacyjnej na rzecz uczelni jestem również sekretarzem wydawnictwa „Edukacja 

Muzyczna. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”
22

. 

 W ramach popularyzowania swoich badań naukowych staram się wykorzystywać 

utwory kompozytorów, którymi zajmowałam się do tej pory w mojej pracy.  

Dzięki dokładnemu zaznajomieniu się z postacią Romana Statkowskiego, którego twórczość 

fortepianowa stanowiła przedmiot moich badań na potrzeby dysertacji doktorskiej, 

wielokrotnie miałam okazję zaprezentowania dzieł kompozytora podczas koncertów  

w placówkach kulturalnych na terenie mojego miasta, regionu, kraju, a czasem poza jego 

granicami. Staram się również propagować twórczość Karola Szymanowskiego, któremu 

poświęciłam swoją najnowszą płytę. Również w mojej pracy dydaktycznej staram się 

                                                             
19 World Premiere Recording, APO 232, 2009. 
20 Europa Edition Ltd., Edinburgh, 2011. 
21 Częstochowa 2009, ISBN 978-83-7455-124-3. 
22 Czasopismo ukazuje się od 2005 roku i znajduje się na liście „B” Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z aktualną liczbą punktów: 6. 
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zainteresować moich studentów utworami wymienionych powyżej kompozytorów,  

co spotyka się często z ich entuzjazmem.  

 Niebagatelną rolę w krzewieniu kultury regionu, w którym przyszło mi mieszkać  

od roku 2009 do roku 2017, odegrały następujące ośrodki, z którymi miałam okazję 

współpracować: Filharmonia Częstochowska, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater  

w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,  Zespół Szkół Muzycznych 

im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy AJD, 

Politechnice Częstochowskiej i Akademii Polonijnej w Częstochowie.  

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W ramach współpracy artystycznej z uczelniami zagranicznymi, chciałabym 

wspomnieć o moich żywych kontaktach z Uniwersytetem Hradec-Kralove  

w Czechach,  w którym miałam okazję gościć dwukrotnie w ramach programu Erasmus+, 

gdzie udzielałam lekcji fortepianu oraz wygłaszałam referat oraz dwukrotnie wystąpiłam  

z recitalem fortepianowym. W roku 2016 zostałam poproszona przez władze tamtejszej 

uczelni o wykonanie Koncertu f-moll op. 21 Fryderyka Chopina z orkiestrą symfoniczną 

Filharmonii Hradec-Kralove pod batutą czeskiego dyrygenta Pavla Šnajdra.  

          Cenię sobie również niedawno nawiązany kontakt z Katedrą Muzyki Uniwersytetu 

Karola w Pradze, która zaprosiła mnie do zasiadania w jury ogólnoczeskiego konkursu 

interpretacyjnego z międzynarodowym udziałem w czerwcu 2017 roku
23

.  

 Innym obiektywnie wartościowym kontaktem zagranicznym jest wieloletnia 

współpraca z Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku na Słowacji, który organizuje 

konkursy specjalizujące się w prezentowaniu wyróżniających się studentów kierunków 

muzycznych z krajów sąsiedzkich. Moi studenci dość często otrzymywali tam laury, dzięki 

czemu zostałam zaszczycona zaproszeniem do jury tego konkursu w roku 2017.   

 

 

 

                                                             

23 Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí - Praha 09-11.06.2017 

 




