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l.Imig i nazwisko:

Karina Gidaszewska

2.Posiadane stopnie i tytuty:

1992 r. - stopief magistra sztuki, uzyskany w Akademii Muzycznej

im.LJ.Paderewskiego w Poznaniu, Wydzial Instnrmentalny, specjalnoSd Instrumentalistyka,

dyscyplina gra na skrzypcach

2016 r. - tytut doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie Instrumentalistyka,

uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej po tlrtulem: ,,Kategorie ekspresywne jgzyka

muzycznego Guillaume'a Lekeu naprrykJadzie Sonaty G-dur na skrzypce i fortepian" w

Akademii Mttzycanej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

3.Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych i edukacyjnych:

09.1992 - 08.2018 - POSM I st. nr I im. H.Wieniawskiego w Poznaniu, nauczyciel

dyplomowany,

09.1992 - 08.2014 - OSM II st. im. J.Kaliszewskiej w Poznaniu, nauczyciel

dyplomowany

09.2003 - 08.2008 -AkademiaMtzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu,

wykladowca



O9.2Ol4- 08.2017 - POSM I st. nr 2 im. T.Szeligowskiego w Poznaniu, nauczyciel

dyplomowany

10.2014 - 09.2016 - AkademiaMtzyczna im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

wykladowca

09.2006 - do chwili obecnej - POSM II st. im. M.Karlowiczaw Poznaniu,

nauczyciel dyplomowany, kierownik sekcji instrumentow smyczkowych

09.2016 - do chwili obecnej -AkademiaMuzyczna im. G. i K.Bacewicz6w w

tr-odzi, stars zy wykladowca

4.Wskazanie osiqgnigcia wynikajqcego z a;rt.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca

2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraiz o stopniach i t5rtule w zakresie

sztuki (D2.U.2016 poz. 882 ze zm. w Dz.U.2016 poz. f 3lf ):

Pfrta CD:,,Wieniawski & Szymanowski":

H.Wieniawski:

Farfiazja na tematy z opery,,Faust" Ch. Gounoda op. 20 na skrzypce i fortepian

Legenda g-moll op.17

K.Szymanowski:

Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9

I.Allegro moderato

IlAndantino tranquillo e dolce

Ill.Allegro molto, qtrasi presto

Taniec z,,Harnasiow" na skrzypce i fortepian

Wydawnictwo : Ars Sonora

Nagranie zostalo zrea\izowane w dniach 17-20 marca 2019 roku w Sali



Koncertowej POSM II st. im. M.Karlowiczaw Poznaniu;

Wykonawcy: Karina Gidaszewska - skrzypce

Hanna Holeksa - fortepian

Realizacja nagrania, edycja, mastering - Grzegorz Stec

Ptyta,,Wieniawski&Szymanowski", nagrana z pianistkE Hannq Holeks4 jest

efektem moich wieloletnich muzycznych fascynacji. Mogg stwierdzid, i2 fascynacje te -
upodobania repertuarowe - dojrzewaly wraz z mojq dzialalno6ciq artystyczn4 i

pedagogicznq. W ci4gu minionych lat pracy zawodowej wielokrotnie mialam okazjg

wykonywad kompozycje Henryka Wieniawskiego: Legendg op. 17 i Fantazjg na tematy z

opery,,Faust" Ch.Gounoda op. 20 oraz Sonatg d-moll op. 9 i Taniec z,,Harnasi6w" na

skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego. Co niezmiernie dla mnie istotne - bardzo

czgsto pracowalam nad tymi utworami z moimi studentami i uczniami, atakLe podczas

kurs6w mistrzowskich, kiedy to kontakt z mlodymi artystami byl mocno ograniczony w

czasie. Kudaztych form pracy nad nagranymi na omawianej ptycie dzielami przyczynila

sig do wypracowania glgboko przemy6lanej interpretacji, opartej na gruntownej analizie

tekstu nutowego. Czgsto stawalam przed dylematem: w jaki spos6b, wykonuj4c utw6r mam

uzyskad efekt, ktory zadowolilby moje pedagogiczne alter ego? Jest to trudne dla kazdego

wykonawcy - muzyczna intencja powstala w wyobra2ni, nie zawsze jest skutecznie

przekladana na efekt akustyczny. Wybrana interpretacja w wyniku intensywnie prowadzonej

dydaktyki jest efektem sprecyzowania tego, co chcg przekazad w muzyce, ale takie -
unikaniem blEd6w i wypaczefi, kt6re moglam zdiagnozowa6 w procesie ksztalcenia

mlodych artyst6w.

Fantazja na tematy z opery,,Faust" Ch. Gounoda op. 20 na skrzypce i fortepian

Henryka Wieniawskiego powstata w roku 1865. Kompozytor niemal jednoczeSnie napisal i

wydal drukiem dwie wersje utworu: na skrzypce ztowarzyszeniem fortepianu oraz na

skrzypce ztowarryszeniem orkiestry. To o tyle waine dla wykonawcy, 2e ztajqc ten2e fakt,

nie jest mozliwe traktowanie partii fortepianujako,,zwyklego" wyci4gu zparlytwy

orkiestrowej. Inaczej wspolgra sig z fortepianem wiedz4c, i2 nie imituje on barwy i

artykulacji instrument6w orkiestrowych, tylko postuguje sig wlasn4, autonomiczn4

charakterystykq brzmienia. Fantazja zbudowana jest zgodnie z zasad1 szeregowania

temat6w. Taka struktura dziela byla charakterystyczna dla wirtuozowskich opracowaf,



opieraj4cych sig na zapo?yczonych my6lach tematycznych - najczgSciej ze znanych oper.

Tego typu utwory byly szczegolnie populame w XIX wieku wSrod kompozytor6w -
wykonawc6w Struktura utworu to pig6 zr6inicowanych pod wzglgdem charakteru

fragment6w, zkt6rychkaidy opiera sig na innej mySli mvzycznej. Utw6r koficzy kr6tki,

wirtuozowski final. Zadaniem wykonawcy jest odnalezienie r6wnowagi pomigdzy liryzmem

a wirruozeri4. Poszczegolne fragmenty eksponuj4ce mySli tematyczne zawterajq pokaz

melodii, a nastgpnie ich wariacyjne przetwarzanie. Material tematyczny jest obecny w

partiach obu instrument6w. Kiedy fortepian gra linig melodycznq, skrzypce zamtryczaj

,,oplataj4" frazg wirtuozowskimi pochodami. Fantazja na tematy z opery ,,Faust" Ch.

Gounoda jest dzielem bardzo czgsto pojawiaj4cym sig w repertuarach koncertowych i

konkursowych. Aspekt wirtuozowski jest tu nadrzgdny - wigkszo$d element6w zawiera

zrraczrry poziom komplikacji technicznej. Nie powinno jednak umkn46 uwadze wykonawcy,

ze to mySli melodyczne sq glownym budulcem utworu, i jakkolwiek opracowanie danego

tematu jest wymagaj4ce technicznie i skomplikowane, to wtasnie bazowa melodia stanowi

jakoSi nadrzgdn4, generuj4cq emocje w muzyce. Elementy wirtuozowskie sq Srodkiem do

intensyhkacji danego nastroju lub sposobem dialogowania z parti1wsp6listniejqcq, a nie

celem i wartoSci4 sam? w sobie. Ten utw6r to znakomita okazja do zadania sobie pytania:

czym jest dla mnie technika gry na instrumencie. Czy jest elementem wartoSciuj4cym

jako56 mojego wykonawstwa, detalem robi4cym wra2enie, ,,cennym" samym w sobie, czy

te2 jest Srodkiem wyrazu, sluZqcym muzyce, frazie, emocji? OczywiScie pytanie to dotyczy

kwestii interpretacj i dziela r znalezienia odpowiedniego miejsca dla kazdego elementu

skladowego. Technika sama w sobie, czyli sprawna,,obsfuga" instrumentu jest warunkiem

sine qua non wykonawstwa, majqcego na celu uzyskanie emocji w muzyce, czyli tego, co

jest najwazniejsze dla stuchacza.

Henryk Wieniawski skomponowal LegendE op. 17 w 1859 roku. InspiracjE do

powstania utworu bylo wielkie uczucie do Isabelli Hampton - w po2niejszych czasach 2ony

komporytora. Legenda jest jednym z najczgficiej wykonywanych utwor6w Wieniawskiego.

Odnale26 mozna w niej antynomig najczgSciej identyfikowalnych w tw6rczo6ci

Wieniawskiego jakoSci wirtuozowskich: nie ma tu komplikacji warstwy instrumentalnej,

wyzttvah natury technicznej. Sq za to glgbokie emocje, wyrailate przy uzyciu prostych,

oszczgdnych Srodkow wyrazu. Struktura utworu znakomicie wspolgra z esencjonalnym pod

wzglgdem stosowanych kategorii ekspresywnych jgzykiem d2wigkowym kompozytora. I



wlaSnie ta prostota i celowoSc sprawia wykonawcom najwigksze trudnoSci. Im mniej

dzwigkow - dtugie nuty, pauzy, tym wigksza trudnoSd dla interpretatora, czym wypelni6

czas pomigdzy d2wigkami. Wykonawstwo instrumentalne nie opiera sig tylko na

wydobywaniu kolejnych wysokoSci dzwigkow - muzyka jest procesem w czasie, w kt6rym

glownq rolE odgrywa fluktuacja napigi, kt6ra w muzyce wykonywanej na instrumentach

smyczkowych pojawia sig podczas trwania d2wigku, a nie tylko w chwili jego rozpoczQcta.

Panowanie nad brzmieniem jest tez kluczowe w przypadku wykonywania kolejnych

kulminacji w utworze. Budowa omawianej miniatury jest bardzo czytelna, bez trudu

prrychodzi wykonawcy identyfikacja glownych punktow zwrotnych. Nalezy zwr6cic uwagg

na fakt, i2 dlugoplaszczyznowe ksztahowanie napig6 jest utrudnione, kiedy skrzypkowi

towarzyszq silne emocj e, zawarte w muzyce. Polqczenie pasji i dystansu - oto recepta na

wykonanie utworu. Legenda op. l7 Henryka Wieniawskiego jest sprawdzianem

muzykalnoSci skrzypka, ale - zuwagi na czgstotliwoSc powt6rzen schemat6w

melodycznych - na pr6bg jest tu wystawiona muzykalnoS6 Swiadoma, celowe ufwanie

skromnego zasobu Srodk6w wyrazu. Bogata tradycja wykonawcza i czgstotliwoSc

pojawiania sig utworu w repertuarach mlodych skrzypkilw - zdarza sig, ze sq to uczniowie

pierwszych klas szkol rnvzrycznych II stopnia - nie oznacza,Zejest to utw6r nietrudny, w

kt6rym ju2 wszystko zostalo powiedziane. Wiadomo takie, ze poszukiwanie ,,na silg" nowej

drogi interpretacyjnej jest pozbawione sensu. Po co wigc nagrywat po raz kolejny ten sam

utwor? MySlg, 2e to pytanie mo2na by zadat, niezliczonej iloSci wykonawc6w, ktorzy

decyduj4 siE dokonai rejestracji fonograficznej utwor6w, kt6re zostaty juZ wielokrotnie

nagrane. Moze odpowiedziE jest fakt, rL w ka2dym wykonaniu dane dzielo zyskuje

znamiona kreacji niepowtarzalnej, wyj{kowej zuwagi na osobowoS6 wykonawcy.

Popularno6e dziel Henryka Wieniawskiego sprawia,2e zmierzenie sig z nimi jest

duzym wyzwaniem. Z drugiej strony - wlaSnie popularnoS6 powoduje,2e dlawielu

wykonawc6w te utwory oznaczaj1 koniecznoS6 poszukiwania odpowiedzi na pytania,

bgdqce naturaln4 konsekwencjq prob realizacji wymagajqcego tekstu nutowego i nie

zagubienia emocji w gqszczv dZwigkow Wydawa6 by sig moglo, 2e w Legendzie op. l7 i

Fantazji na tematy z opery ,,Faust" Ch. Gounoda op.20 wszystko ju2 zostalo powiedziane i

TAgrarre. Kahdy wykonawca jednak, probuj4c sig odnale26 w tych utworach staje przed

koniecznoSciq dokonania wybor6w w kwestiach skuteczno6ci instrumentalnej i

wiarygodnoSci artystycznej. Dla mnie rejestracja fonograficzna tych dziel stanowi
/



uwiarygodnienie moj ej pracy dydaktycznej.

Sonata d-moll op. 9 na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego to jego

mlodzier(cze dzielo - powstala w roku 1904, kompozytor mial wtedy zaledwie 22lata.

Unv6r dedykowany jest Bronislawowi Gromadzkiemu - skrzypkowi,przyjacielowi

kompozytoru zlat mlodzieficzych. Warto wspomniei, iz jest to jedyny utw6r ptzeznaczony

na skrzypce, kt6ry powstal bez inspiracji osobq wybitnego wiolinisty Pawla Kochafiskiego -
cala dalsza tw6rczoS6 Szymanowskiego przeznaczona na skrzypce byla pisana dla tego

wirtuoza, albo pod wplywem bezpo$redniej z nim wspolpracy. Prawykonanie Sonaty odbylo

sig w Warsz'awie w roku 1909, a wykonawcami byli - co ciekawe - Pawel Kochafiski i

Arilr Rubinstein. Sam kompozytor w poiniejszych latach zycia wielokrotnie grywal

Sonatg, towaruyszqc m.in. znakomitym polskim skrzypaczkom: Eugenii Umifrskiej i Irenie

Dubiskiej. Szymanowski nie darzyl jednak tego dzielazbyt wielkq atencjE, duio wigksz4

wagQ ptzywiqry'tval do utwor6w powstalych w czasie bliskiej artystycznej relacji z Pawlem

Kochafrskim - np, Mit6w op. 30, Nokturnu i Taranteli op.28 czy Kaprys6w Paganiniego op.

40, Sonata op. 9 jest stale obecna w repertuarach skrzypk6w pomimo czgsto wyrahanej

opinii, ze jako dzielo mlodzieircze z najwczeSniejszego okresu tw6rczoSci nie reprezentuje

zbyt wysokiej jakoSci artystycznej. Muszg stwierdzi6, ze jest niestety powszechn4 opinia,

jakoby pierwszy okres tw6rczoSci Karola Szymanowskiego byl okresem,,wt6rnym",

obfitujqcym w zbyt wyczuwalne inspiracje muzykq Aleksandra Skriabina czy Richarda

Straussa. Wykonawcy (i niektorzy biografowie) czgsto zapominajq, 2e koniec XIX i
poczqtek XX wieku to czas eklektyzmu w sztuce, kierunku identyfikowalnego, ale

wzbudzajTcego emocje z uwagi na teoretycntie zbytmal4 oryginalnoSc jEzykamuzycznego

danego kompozytora. Wielkimi eklektykami byli Gustaw Mahler, Richard Strauss i Karol

Szymanowski - w poczqtkowym okresie tw6rczoSci. Jego dziela zawierajq, dt:r;q dozg

intensywnej emocjonalnoSci, a jEzykmrmyczny wykazuje mtiqzki z systemem dur-moll,
jednak w warstwie harmonicznej zavwaLalne sq wyrazne tendencje,,wyrywania sig" z

okow6w tonalnoSci. Sonata jest dzielem trzyczgsciowym z wyrahnie zaznaczonym

dualizmem tematycznym w czgsciach skrajnych i pigknq,lirycznqczgsci4 Srodkowq, opart4

na schemacie ABAI. Partie obu instrument6w wskazujq na umiejgtnoSd swobodnego

poruszania sig kompozytora w fakturze skrzypcowej i fortepianowej. Dudm problemem

pojawiaj4cym sig podczas pracy nad SonatQ, jest kwestiafirzymania balansu brzmienia,

korzystnego dla obu wspoldzialajqcych instrument6w. Faktura partii fortepianu jest bardzo



ggsta, instrument porusza sig gl6wnie w Srednim i niskim rejestrze, a wigc wolumen

mozliwy do uzyskania stawia skrzypce naz g6ry przegranej pozycji - chyba, 2e

wykonawcy przewidujqc wystqpienie tego problemu dobior4 Srodki wyrazu gwarantuj4ce

wyeksponowanie wszystkich istotnych element6w w partii skr4,piec. To zlota zuada dobrej

wsp6lpracy kameralnej - oztaczenia dynamiczne sq wzglgdne, waZny jest - poza

kontekstem narracyjnym - kontekst brzmieniowy, czyli naturalne mo2liwoSci instrumentow

Jgzyk mtrzyczny Karola Szymanowskiego w Sonacie op. 9 mozna okreSlii jako skrajnie

intensywny emocjonalnie. Wykonawca staje przed dylematem, dotyczqcym ksztaltowania

kulminacji, kt6re sQ we wszystkich kolejno nastgpuj4cych po sobie segmentach,

stanowiqcych skladowe elementy poszczegolnych czgSci utworu. Aby oddad w czytelny

sposob stmkturg dziela,nalery zastanowi6 sig nad zr6hnicowaniem fragment6w,

oznaczonych takq samq dynamik4 - nie kazde forte musi byc tak samo gloSne. W

przeciwnym razie owa intensywna emocjonalnoS6 mo2e siE okazad dosy6 szybko nuzQca.

Nagrywajqc Sonatg d-moll op. 9 Karola Szymanowskiego, chcialam utrwalid jednqz

najwybitniej szych polskich sonat kameralnych w wykonaniu uwzglgdniaj qcym tradycj g

wykonawczEzakorzenion4 w tekScie nutowym. Podczas pracy wykonawczej i dydaktycznej

nad dzielami Szymanowskiego zawsze staralam sig dba6 o wieme odwzorowanie tekstu w

interpretacji. Szymanowski byl bardzo dokladny w zakresie pisania w nutach sugestii

wykonawczych, a wigc nadinterpretacje sq absolutnie nie uprawomocnione w calej jego

tworczo$ci,bez wzglgdu na czas powstania dziela.

Taniec z ,,Harnasi6w" na skrzypce i fortepian powstal w roku l93l podczas

kr6tkiego wakacyjnego wyjazdu do Zttoz - kompozytor przebywal tam z Pawlem i Zofiq

Kochanskimi na zaproszenie Ireny Warden, 6wczesnej mecenaski kompozytora. Utw6r jest

transkrypcj4 dwoch temat6w z baletu,,Harnasie" Karola Szymanowskiego: tenorowej

melodii z,,Epilogu", i tafrca harnasi6w. Struktura zasadniczo opiera sig na kontraScie

wspomnianego materiafu muzycznego. Liryczna, tenorowa fraza otwiera kompozycjg,

pokazujqc w tym przypadku pigkne, skrzypcowq kantyleng. Dalszy przebieg to wybuch

ludowej witalnoSci. W partii fortepianu Szymanowski oddal skomplikowane struktury,

niezbyt daleko odbiegaj4c od orkiestrowego oryginafu. Sam kompozytor uznawal dziela

autotranskryptywne (talc2e PieSf Roksany na skrzypce i fortepian) jako utwory stanowiqce

,,reklamg" wielkich dziel., bgd4cych zrodlem materiafu r\vrycTllrego. Cig2ko stwierdzi6,

gdzie przebiega linia demarkacyjna pomigdzy inwencjq tvt6rczq Szymanowskiego i



Kochanskiego. Oczylviste jest, ze autorstwo materiafu zr6dlowego, bgd4cegobazq

transkrypcji jest wyt4cznie Szymanowskiego. Nikt nie wie, jak wyglqdal proces wsp6lnego

tworzenia transkrypcji - czy wktad Kochariskiego ograniczal sig do wplywu na aspekt

wykonalnoSci wiolinistycznej, czy teLbylzracznie glgbszy. Pewne jest, ze wszystkie

utwory tego tandemu s4 absolutnie genialne.

Taniec z Harnasi6w i powstala w tym samym czasie transkrypcja pieSni

kurpiowskiej ,,Zarzyjze kuniu" na skrzypce i fortepian to ostatnie dziela Szymanowskiego, a

Sonata d-moll op. 9 - pierwsze, skomponowane na tg konfiguracjg wykonawcz4.Muryczna

droga jakq przebyl kompozytor od roku 1904 do 1931, obfituje w wiele zr62nicowanych

jakoSci pod wzglgdem jgzyka dfwigkowego i estetyki brzmienia. Dla skrzypka

wykonuj4cego muzykg Szymanowskiego, istotne jest to, 2e niezaleinie od czasu powstania,

wszystkie utwory Srymanowskiego na skrrypce i fortepian w znakomity sposob

wykorzystujq mozliwoSci obu instrument6w. Co jest trudne w Taicu z Hamasi6w? To co

zwykle we wszystkich utworach poslugujqcych sig stylizacj4 materialu zakorzenionego w

muzyce ludowej: umiejgtne znalezienie r6wnowagi pomigdzy pierwowzorem ludowym, a

oczekiwan4 szlachetnoSci4 brzmienia.

S.Pozostaly dorobek artystyczny, naukowy, dydaktyczny i popularyzatorski.

Edukacjg mvzycznqtrczpoczglam w wieku 12lat w klasie skrzypiec mgr Miroslawa

ChrzeScijanka, w Pafistwowej Szkole Muzycznej I i II st. im, H.Melcera w Kaliszu. Dwa

lata p62niej zdalam do Poznafiskiej Ogolnoksztalcqcej Szkoly Muzycznej [I st.

im.M.Karlowicza do klasy Bartosza Bryty.Rok p6zriej dostalam sig pod opiekg prof.

Jadwigi Kaliszewskiej. Ksztatcenie podczas studi6w w poznaiskiej Akademii Muzyczrej

kontynuowalam w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej i as. BartoszaBryty.Kaidy, kto miai

okazjg wspolpracowac z PaniE Profesor byl pod wrazeniem jej wiedzy, zaatga2owania i

determinacji w dzialaniu. Nadrzgdnq warto6ciq dla Pani Profesor bylo dobro Jej uczni6w i

student6w. Po wielu latach pracy zawodowej muszQ stwierdzii, 2e do dnia dzisiejszego Pani

Profesor pozostaje dla mnie wzorem pedagoga. Na tyle, na ile to mo2liwe w mojej pracy

dydakfycznej staram sig powielat, jej wzorzec indywidualnego podejScia do ka2dego ucznia,

studenta, uwzglgdnia6 w zakresie profesjonalnego podejScia aspekty mozliwoSci i

perspektyw rozwoju kazdego z osobna.



Wsp6lpraca z profesorem BartoszemBrylqmiala r6wniez istotny wptyw na

ksztaltowanie mojej osobowo6ci artystycznej. W chwili obecnej mam zaszczyl prowadzenia

wsp6lnej klasy z profesorem.

Podczas wielu lat pracy pedagogicznej udzielilam setek konsultacji w szkolach

muzycznych. Wykonalam wiele publicznych prezentacj i repertuaru skrzypcowego. Dob6r

repertuaru mial zazadanie zobrazowanie poruszanego tematr:, kt6ry zazwyczaj dotyczyl

techniki gry na instrumencie lub aspekt6w estetyki brzmieniowej w danej literaturze

skrzypcowej. Wykonalam r6wniez szereg recitali i koncert6w muzyki kameralnej.

Otrzymalam wiele nagrod i wyroznieh za przygotowanie uczni6w i studentow do

konkursow ogo lnopolskich i migdzynarodowych.

Zasiadam w jury Migdzynarodowego Konkursu M:uzycz-nego w Belgradzie,

Migdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G.ph.Telemanna w poznaniu,

Og6lnopolskiego Konkursu,,Talenty Skrzypcowe" w Poznaniu, Og6lnopolskiego Konkursu

Sonat w Szczecinie, Og6lnopolskiego Konkursu skrzypcowego im. Jadwigi Kaliszewskiej

w Poznaniu, Og6lnopolskiej olimpiady Zespolow Kameralnych w Szczecinie,

096 Inopolskich Igrzysk Skrzypcowy ch w zbqszyniu, wloclawskich Spotkafr

Skrzypcowych, Og6lnopol skiego Forum Mtodych Instrumentalist6w w Rybniku,

Migdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Zell am der Pram (Austria). Jestem

przewodnicz4cqiW Regionalnych Prezentacji Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu,

Zarskich Spotkan Smyczkowych, Regionalnego Konkursu Bachowskiego im. St. Hazera w
Zielonej G6rze.

Moi uczniowie i studenci s4laureatami I nagr6d w nastgpuj4cych konkursach:

Migdzynarodowy Konkurs Mvzyczny,,Imka", sarajewo 20lg r.; III Migdzynarodowy

Konkurs Muzyczny Manhattan, 20 I 8 r., Migdzynarodowy Konkurs Instrumentalny, Serbia,

2018 r., 2017r.,2015 r., Migdzynarodowy Konkurs Skrzypcowy,,Ars nova,', Triest 2017r.,

Migdzynarodowy Konkurs Skrzypcowy ,,Bgdg wirtuozem", Krak6w 2017 r.,

Migdzynarodowy Konkurs ,,Golden classical Music Awards,', Nov.y Jork 2017 r.,

Migdzynarodowy Konkurs eMuse, Ateny 20 17 r., 20 | 5r., Migdzynarodowy Konkurs
Instrument6w Smyczkowych, Elbl4g 2}rTr.,Migdzynarodonvy Konkurs skrzypcowy
Emst&Szymanowski we Wroclawiu, 2018, 2014 r.,MiEd4marodowy Konkurs Skrzypcowy
Zell an der Pram 2016 r., Mig&ynarodowy Konkurs Mlodych Skrzypkow, Krak6w, 2016 r.,

International Music Competition: Grand Prize Virtuoso, Paryz,20lS r., International Music



Competition: Grand Prize Virtuoso, Londyn,2075 r., Migdzynarodowy Ciesryriski Konkurs

Skrzypcowy, 2014 r.,2013 r., Migdzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G.Ph.Telemanna,

Poznaf 2014 r.,2013 r.,International Violin Competition,,Young Paganini", Legnica,

2013l,2012 r. S4 r6wnie2 polfinalistami i laureatami nagrod specjalnych XIV i XV

Migdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

W dorobku moich podopiecznych s4 rowniez czolowe nagrody w konkursach

og6lnopolskich, m.in.: w Og6lnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Toruniu,

Og6lnopolskim Konkursie ,,Talenty Skrzypcowe" w Poznaniu, Og6lnopolskim Konkusie

Skrzypcowym CEA w Kielcach, Og6lnopolskim Konkursie Slazypcowym w Cieszynie,

Og6lnopolskich Spotkaniach Skrzypcolvych im. Prof. M.I-awrynowicza w Plocku,

Og6lnopolskim Konkursie Bachowskim im. St.Hajzera w Zielonej G6rze, Ogolnopolskim

Konkursie Skrzypcowym Pamigci A.Januszajtis w Gdansku, Ogolnopolskim Konkursie

Skrzypcowym im. Rodziny Groblicz6w w Krakowie.

Wa2nym elementem mojej pracy jest dzialalnoSd popularyzatorska,przejawiaj4ca

sig gl6wnie w szeroko zakrojonych dzialaniach edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej

spolecznoSci Poznania i calej Wielkopolski.

Moja praca zawodowa to nieustannie nowe wyzwania w zakresie repertuaru i relacji

migdzyludzkich. Kiedy 26lat temu rozpoczynalampracA w charakterze nauczyciela,

wiedzialam, 2e chcg z.uti4zat, swoje zycie z muzykq w mo2liwie r6anorodnych jej

przejawach. Nie przypuszczalam, ze po tylu latach bgdg ka2dego dnia z eniujazmem

podchodzic do,,obowi qzk6w" . Chyba najwigkszym szczgSciem czlowieka jest sytuacja,

kiedy praca i pasja to jednoS6.


