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,,Muzyka to dusza wszechiwiata,

skrzydla umysNu, lot wyobraini

i wszelkie 2ycie". - Platon

PROLOG

Swiato pog I qd artystyczny

Ka2dy artysta samotnie kroczy obranq przez siebie drogg, nieustannie zglgbiajqc swq

wiedzg, do6wiadczenie i kompetencje, a wszystko po to, by dotrzed do wlariciwego odczytania

prawdy i pigkna ukrytego w materii, z kt5rq przychodzi mu sig na co dzie6 mierzyi.

Obcowanie ze 6wiatem dlwigk6w oraz ich narracjq, okre5lanym ,,dZwigkowq mowE uczu("1,

wzbogaca wn gtrze cztowieka.

Ow Swiat zasiggiem swego oddzialywania wydaje sig byi niesko6czony, a granice percepcji

zjawisk d2wigkowych wyznaczai mo2e tylko indywidualna emocjonalnodi, wrazliwo6i na barwy

i brzmienia, jak i wyobrainia, bgdqca podstawq fascynacji i pojmowania warto6ci muzyki.

Proces odtw6rczy jest niezwykle skomplikowany, bowiem sama muzyka jest sztukq niewymiernq.

Znakomicie ujql to w swej wypowiedzi wspanialy muzyk - wykonawca, a zarazem kompozytor

- Pablo Casals - ,,duszy muzyki nigdy nie bgdzie mo2na przelai na papier"2. To wtaSnie z tego

powodu tak nielatwa jest droga do jej zmaterializowania w przekazie artystycznym,

kt6ry wymaga od wykonawcy ogromnego zasobu wiedzy, bogatego doSwiadczenia

i calkowitego poSwigcenia w pracy nad warsztatem wykonawczym.

1 Polony Leszek: Poetyka muzyczna Mieczyslawa Karlowicza, PWM, Krakow 1986, s.23.

2 Slo*a Pablo Casalsa zawarte [w:] Kanski J.: Z badan nad interpretacjE artystyczne dziel Chopina [w:] Annales Chopin
4,1959, s.124.
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EWOLUCJA

Etapy edukacji muzycznei

Konsekwencjq dokonanego wyboru edukacji muzycznej jest droga, kt6rq nieustannie

zmierzam w artystycznym rozwoju.

Ukoriczone z wyr62nieniem: Pahstwowa Szkola Muzyczna I st. w Jaroslawiu oraz Liceum

Muzyczne w Przemy(lu rozbudzity we mnie pasjg do muzyki oraz daty gruntowne podstawy

warsztatu pianistycznego, a mlodziericze konkursy, publiczne koncerty, jak r6wnie2 udzial

w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. prof. Adama Wodnickiego - nakre5lily

kierunek dalszego rozwoju aftystycznego.

Zetkniecie sig ze 5rodowiskiem Akademii Muzycznej we Wroclawiu i rozpoczgta w'1992 roku

nauka w klasie fortepianu prof. Wlodzimierza Obidowicza stworzyly realnq mo2liwo6i dalszego

ksztattowania warsztatu pianistycznego i osobowoSci artystycznej. Za sprawq niezaprzeczalnego

autorytetu w dziedzinie muzyki, jakim byl prof. Wtodzimierz Obidowicz, nie tylko doskonalilam

technikg pianistycznq, lecz r6wnie2 i przede wszystkim wra2liwoSi na pigkno, szlachetnosi

dlwigku i r62norodnoSi niuans5w kolorystycznych. Profesor przez cate lata studi6w i przez wiele

lat po ich ukoriczeniu odgrywal znacznq rolg w formowaniu :iwiatopoglqdu aftystycznego

i krystalizowaniu mojego wngtrza. Motywowal mnie do osobistego zaangazowania w wypowiedZ

pianistycznq poprzez wlaSciwe ksztahowanie frazy i narracji muzycznej, z zachowaniem

zgodnoSci stylu i ekspresji. Wszystko po to, aby owa wypowiedl byla wiarygodna, szczera

i uczciwa wobec zamierzeri kompozytora. Olbrzymi zakres wiedzy profesora Obidowicza

dotyczqcy muzyki polifonicznej, w szczeg6lno5ci wykonawstwa utwor6w J.S.Bacha, czynil go

niekwestionowanym autorytetem. To za jego przyczynq nabylam umiejgtno5i konsekwentnego,

plastycznego budowania poszczeg6lnych plan6w melodyczno-rytmicznych.3 Wszechstronny

rozwoj stymulowaly r6wnie2 dlugie dyskusje z Profesorem na temat literatury przedmiotu,

dotyczqce historii rozwoju pianistyki, techniki pianistyczne j bqdi tez wykonawstwa wielkich

wirtuoz6w fortepianu, inspirujqcych kolejne pokolenia mlodych adept5w sztuki muzycznej,

tj.: Vladimira Horowitza, Artura Rubinsteina, Maurizio Polliniego, Arturo Benedettiego,

3 Wydobycie najistotniejszych element6w w konstrukcjach polifonicznych znacznie ulatwialy niezwykle ciekawe

rozwiqzania, dotyczqce aplikatury opracowywanych utworow, proponowane przez mojego mistrza. Do dzisiejszego
dnia przechowujg wiele part\y'ur z naniesionymi rgkq profesora uwagami ijak2e cennymi wskaz6wkami wykonawczymi.
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Swiatoslawa Richtera i wielu innych. Postai ostatniego z

szczeg6lnie bliska, z uwagi na powiqzania rodzinne.a

dr Malgorzata Zargbiriska

wymienionych pianistow jest mi

W okresie studi6w miatam r6wniez okazjg zetknqi sig z warsztatem pracy dydaktycznej innych

wspanialych pianist6w i zarazem uznanych pedagog6w, m.in poprzez uczestnictwo w kursach

pianistycznych organizowanych przez Towarzystwo im. F.Liszta - z Aleksiejem Orlowieckim,

czy le2 Madleine Meyer de Mory Hsu. Ogromnym 2r6dtem inspiracji i do6wiadczenia byl dla

mnie Migdzynarodowy Kurs Pianistyczny w Dusznikach Zdroju i kontakt z pianistami wielkiego

formatu, jak Ryszard Bakst, Halina Czerny-Stefariska, czy Tatiana Szebanowa.

Wciq2 mam w pamigci dlugie rozmowy z prof. Ryszardem Bakstem dotyczqce wra2liwo6ci

na barwg i kulturg ksztattowania dZwigku, jak r6wnie2 niezwykle cenne refleksje prof. Haliny

Czerny - Stefadskiej na temat interpretacji utwor6w Fryderyka Chopina, motywujqce mnie

do poszukiwari wlasnej osobowo6ci pianistycznej.

Uzyskujqc wyr62nienie za prac? dyplomowq pt.Technika stylizacyjna w Mazurkach op. 50 Karola

Szymanowskiego, w 1998 roku uko6czytam wroctawskq uczelnig.

Okres bezporirednio po ukoriczeniu studi6w spgdzilam w Wiedniu, zglgbiajqc tajemnice sztuki

pianistycznej w wiederiskiej Hochschule fur Musik pod kierunkiem prof. Eriki Dichler-Sedl5dek,

dzigki kt5rej mialam mo2liwosi poznania regut interpretacyjnych szkoly wiederiskiej,

tj. restrykcyjnego przestrzegania czasu w ksztahowaniu formy, dbalo6ci o najdrobniejsze

szczegoly artykulacji prowadzqce do precyzyjnego odtwarzania treSci muzycznej,

kt6re najtrafniej mo2na spuentowai starq germariskq zasadq ,,Ordnung muss sein".

Pobyt w stolicy klasyk6w wiededskich i praca pod opiekq profesor Eriki Dichler-SedlSdek

to dalszy ciqg rozwoju artystycznego oraz mo2liwo6i nabywania cennych doSwiadczeri

scenicznych w salach koncertowych w Wiedniu, Kunstlerheim-Baden czy te2 Rohrau - w domu

narodzin J. Haydna. Na zakoiczenie pobytu w Wiedniu mialam zaszczyl brai udziat w konkursie

Fundacji Kimiko Sato i Josepha Dichlera, na kt6rym otrzymalam nagrodg specjalnq za wykonanie

sonat J. Haydna.

4 Ciocia byla kuzynkq Swiatoslawa Richtera., ich matki Anna i Zofia byty siostrami. Do dzii przechowywane sq

w albumach rodzinnych zdjgcia wspolnie spgdzonych lat mlodziericzych w 2ytomierzu, gdzie razem stawiali pierwsze
kroki w grze na foftepianie, czy te2 z p6iniejszych spotka6. Brutalna wojna rozlqczyla ich na zawsze i cho1 dzielil ich
dystans odlegloici - nie przyjaini migdzy nimi nigdy nie zostala zerwana. To wlainie chgc spotkania z niq byta
powodem kilku koncenow Richtera w Zielonej Gorze. Wci42 2ywe sq anegdoty ucieczek ,,opiekunom", aby spgdzic choc
kilka chwil razem na wspomnieniach wspolnego dzieciistwa.
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AUTONOMIA

AI(IYWNOSE ARTYSTYCZNO.NAUKOWA

W wyniku wygranego konkursu od roku 1998 rozpoczgtam prac? na stanowisku asystenta

w Zakladzie Gry Fortepianowej, w 6wczesnej Katedrze Wychowania Muzycznego Wyzszej Szkoly

Pedagogicznej w Rzeszowie (obecny Wydzial Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Z chwilq podjgcia przeze mnie pracy zawodowej, niemal2e cata przestrzerl mojej aktywno6ci

wypelniona byta przenikajqcymi sig wzajemnie dzialaniami w sferze dydaktycznej, naukowej

i przede wszystkim wykonawczej.

Do wa2niejszych osiqgnigi, jakie mialy miejsce na poczqtku mojej drogi artystycznej, nale2y

zaliczyc koncert z okazji promocji odnalezionego poematu Kajetana Kolmiana Ziemiahstwo

polskie, ktory odbyl sig w Palacu Lubomirskich w Rzeszowie (rejestrowany przez polskie Radio

Rzesz6w), jak r6wnie2 koncerty w Filharmonii Rzeszowskiej (obecnie Filharmonii Podkarpackiej)

w zwigzku z reaktywacjq dzialalnodci Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, z okazji 3S-lecia

istnienia Wy2szej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie oraz 15-lecia istnienia kierunku

Wychowanie Muzyczne (rejestrowane przez Polskie Radio Rzesz6w).

Du2q rolg w prowadzonej przeze mnie dziatalno6ci koncertowej w tamtym okresie odegrata

wsp6lpraca z Fundacjq Migdzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju.

Zaowocowala ona liczbq 14 recitali relacjonowanych itransmitowanych przez stacje radiowe

itelewizyjne calej Europy, wykonanych przeze mnie w 1999 roku w Hanowerze podczas

presti2owych targ6w CeBiT. Kontynuujqc wsp6tpracg z ww. Fundacjq wykonalam takze w 2001

roku recital w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju dla zaproszonej grupy sgdzi6w Sqdu

Najwy2szego Niemiec.

Do bardziej znaczqcych wystapieri w tamtym czasie zaliczyc nale2y r6wnie2 koncerty w Portugalii,

gdzie wystqpilam w Evorze, w Academia de Musica Eborenese; lgreja das Merces

oraz w Hiszpanii: w Collado Villaba - Casa de Cultura, San Lorenzo El Escorial - Casa de Cultura,

jak te2 udzial w Xlll edycji presti2owego festiwalu Concierto En Verano de El Escorial

organizowanego przez Centro Autorizado de Musica Matisse.

Ponadto, na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie, wykonalam recitale w Muzeum

Salomei Kruszelnickiej dla przedstawicieli plac6wek dyplomatycznych rezydujqcych na Ukrainie

(w tym jeden wsp6lnie z prof . Januszem Skowronem).
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W prezentowanym przeze mnie w6wczas repertuarze znajdowaly sig utwory bardzo

zr62nicowane stylistycznie, m.in. J. S. Bacha, D. Scarlattiego, sonaty klasyk6w wiedenskich,

dziela wielkich romantyk6w - w tym F.Chopina, F. Liszta, J.Brahmsa, utwory impresjonist6w

francuskich, kompozytor6w hiszpa6skich i innych.

Pomimo 2e wystgpy solowe zajmowaty znaczqce miejsce w prowadzonej dzialalno5ci

artystycznej, moje zainteresowania skierowane byly r6wnie2 w strong muzyki kameralnej.

Repertuar koncertowy utwor6w kameralnych z okresu przed doktoratem obejmowat

w wigkszodci utwory skrzypcowe, tria fortepianowe i pie6nis. W wykonawstwie tego rodzaju

muzyki nieustannie przestrzegam naczelnych zasad wsp6lpracy ipartnerstwa muzycznego

wpojonych mijeszcze w okresie studi6w (przez dr hab. Anng Gqgolg oraz dr hab. Joanng Litwin),

jak r6wnie2 regul zawartych w doskonalym kompendium wiedzy dotyczqcej gry zespolowej,

eseju znakomitego pianisty - kameralisty prof. J, Marchwiriskiego.o

Uznajqc kolorystykg za jeden z wa2niejszych element6w wyrazu, nastroju, jak i przekazywanych

tre6ci, wlaSciwe wydawalo mi sig podjgcie badai naukowych dotyczqcych jej znaczenia

w interpretacji wykonawczej. Wnikliwej analizie poddane zostaty przyklady z literatury muzyki

kameralnej XX wieku. Wyb6r utwor6w z tego okresu nie byl przypadkowy, poniewa2 czas ten

przyni6sl odrgbne spojrzenie na kolorystykg, powodujqc nadanie wlaSciwo6ciom brzmieniowym

znaczenia dominujqcego i zarazem formotw6rczego. Przedmiotem moich badari byly dzieta

muzyczne o zr62nicowanej konfiguracji wykonawczej, tj.: Sonata na skrzypce i fortepian

d-moll op. I K. Szymanowskiego, Sonatina na klarnet i fortepian Z. Herembeszty,Trio na klarnet,

skrzypce i foftepian A. Chaczaturiana oraz cykl pieSni P. Perkowskiego Uty Japonskie op. 4.

W wybranym przeze mnie repertuarze celowo zamie6cilam utw6r Zygmunta Herembeszty,

poniewa2 lqczyla mnie z nim oraz jego rodzinq wieloletnia przyjain. Kiedy odszedl w 2002 roku,

postawitam sobie za cel propagowanie tw6rczodci tego kompozytora.T Dzigki niemu miatam

mo2liwo5i poszerzyi swe horyzonty muzyczne, jak te2 sw6j Swiatopoglqd artystyczny o nowE

perspektywg. Zygmunt Herembeszta nauczyl mnie odczytywai utwory zar6wno swoje,

5 Do skladanego wniosku o postepowanie habilitacyjne pozwolilam sobie na dolqczenie wybranych plakat6w i programow,

dokumentuj7cych wa2niejsze koncerty przed uzyskaniem tytulu doktora sztuk muzycznych, celem przybli2enia spektrum mojej

a ktyw n o ici a rty sty czn e j w za kre si e w y ko n a w stw a so I ow e g o i ka m e ra I n e g o.

6 J. Marchwiiski Gra zespolowa. Refleksje o nauczaniu Toronto Kwieciert 2007

7 Dokonalam prawykonah jego utwor6w, prezentowalam dorobek kompozytorski na migdzynarodowych konferencjach naukowych,

jak tei publikowatam prace dotyczqce jego tvvorczoici zar6wno w kraju jak i za granicq.
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jak i innych kompozytor6w pod wzglgdem architektonicznym oraz estetyki brzmieniowej

- swoistej syntezy tre6ci i formy - w kontekScie warsztatu kompozytorskiegos.

Efekt moich badan nad zagadnieniem kolorystyki w interpretacji muzycznej zostat zawarty

w pracy doktorskiejs, napisanej przeze mnie pod kierunkiem wspanialego pedagoga

i specjalisty - zwlaszcza w partnerstwie pianistycznym w muzyce wokalnej - prof. Alicji Faryniarzlo.

Pracujqc pod czujnq opiekq prof. A, Faryniarz miatam mo2liwo6i doskonalenia umiejgtno6ci

wsp6tpracy w zespole kameralnym, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem odczytu najsubtelniejszej

wypowiedzi muzycznej, jakq jest liryka wokalna. Wzbogacilam w6wczas swoje do6wiadczenia

dotyczqce korelacji pomigdzy brzmieniem fortepianu a specyficznq zmystowo5ciq brzmienia

glosu ludzkiego, jak te2 koncentracji wykonawczej, lqczqcej sig z przekazem tekstu poetyckiego

itre6ci muzycznej, ujgtych w ramy niewielkiej przestrzeni czasowej - jednym stowem umiejgtnoSi

kreowan ia wsp6l nej, jed norod nej i nterpretacji.

Mialam zaszczyt pracowai w tym czasie z wokalistkq Magdq Bigo5, klarnecistq Michalem

Siciriskim oraz wybitnym skrzypkiem prof. Bartoszem Brylq.

Wsp6lpraca z tak wyjqtkowym instrumentalistq, jakim jest prof. B. Bryla, stworzyta mi mo2liwoSi

konstytuowania wlasnej postawy wykonawczej w muzyce kameralnej. Ksztattowanie {razy,

przekaz emocjonalny, niewiarygodna ekspresja, filtrowana przez gtgbokq wra2liwoSi

wykonawczq, prowokowaly do podq2ania wytyczonq przez mistrza wiolinistyki mySlq muzycznE,

jak r6wnie2 swoistego dialogu muzycznego w narracji instrumentalnej.

Partnerstwo instrumentalne zachgcalo do wsp6lnego zaanga2owania w ksztaltowanie

specyficznej dramaturgii w opracowywanych utworach, rozwijalo mojq wyobralnig i estetykg

wykonawczq, jak r6wniez inspirowalo do formowania oryginalnej mySli muzycznej.

Rezultatem wsp5lpracy zwy)ej wymienionymi muzykami bylo dokonanie nagrania plyty CD.

8 Nigdy nie zapomng dlugich dyskusji na temat ewotucji jgzyka muzycznego i analizy struktur brzmieniowych utwor6w
A. Skriabina, koncert6w foftepianowych S. Rachmaninowa i wielu innych kompozycji.

e Tytul doktora sztuk muzycznych w specjalizacji lnstrumentalistyka, nadany Uchwalq Rady Wydzialu Akademii
Muzycznej we Wroclawiu, uzyskalam w 2008 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej:
,,Znaczenie kolorystyki w interpretacji wybranych utwor6w kameralnych muzyki XX wieku".

10 prof. Alicja Faryniarz byla wielokrotnie nagradzana za realizacjg partii fortepianowej na konkursach wokalnych

w: s'Heftogenbosch, ParyLu, Helsinkach, Sofii, Dusznikach Zdroju, im.R.Schumanna w Zwickau, im.H.Wieniawskiego
w Poznaniu oraz St.Moniuszki w Warszawie.
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Zdajg sobie spraw?, 2e warunkiem permanentnego rozwoju artystycznego jest autentyczno6i

i nieustanne doskonalenie sig. Nauka i sztuka uczq wielkiej pokory, kt6ra powinna byi wprost

proporcjonalna do stopnia zaawansowania w rozwoju. Owo niesko6czone dq2enie do prawdy

i pigkna znakomicie ujql geniusz muzyczny Ludwig van Beethoven -,,... artysta nie posiada

dumy. Widzi on,2e sztuka nie ma granic, czuje, jak bardzo daleki jest od swego celu... kt6ry

ukazuje mu sig w oddali, jak 5wiatto slo6ca."11

Pracujqc nad doskonaleniem warsztatu pianistycznego, a tym samym nad poszerzeniem

repertuaru, staram sig przywiqzywai szczeg6lnq uwagg do logiki i ekspresji wypowiedzi

muzycznej, szlachetno6ci i pigkna brzmienia, jak najczgSciej siggajqc do uprzednio nabytych od

moich mistrz6w umiejgtnoSci i wiedzy, owej hofmannowskiej ,,skrzynki z narzgdziamr"l2

niezbgdnej w wykonawstwie muzycznym.

Kontakt z wroclawskim kompozytorem Zygmuntem Herembesztq, realizacja utwor6w muzyki XX

wieku i poddane szczeg6lowej analizie dziela muzyczne z tego okresu skierowaly moje

zainteresowania w strong muzyki wsp6lczesnej. Wprawdzie tw6rczo(i kompozytor6w

wczedniejszych epok, w szczeg6lnoSci F. Chopina, jest mi niezmiernie bliska i wciq2 staram sig

wlqczac jq do swych program6w koncertowych, to wla6nie muzyka wsp6lczesna powoli zaczgla

dominowai w moim repertuarze wykonawczym. Choi muzykg XX stulecia czgsto okre6la sig jako

niezrozumialq, naznaczonq nadmiernq hermetycznoScig, nieumiarkowanym

eksperymentatorstwem i permanentnq prowokacjq, to sqdzg, 2e dzigki wielobarwnosci

zr6znicowanych upostaciowari brzmieniowych jest ona jednym z najbardziej fascynujqcych

doSwiadczeri a rtystycznych.

Prezentujqc publicznie zr62nicowany repertuar, zlo2ony z utwor6w muzyki minionych epok,

jak te2 muzyki wsp6lczesnej, zawsze staram sig znaleli swoistg synergig pomigdzy diametralnie

odmiennq stylistykq i 6rodkami wykonawczymi; Swiadomie przekraczam granice, jakie dzielq

tradycjg i teralniejszoSi. Rozwijajqca wyobrainig specyficzna aura brzmieniowa muzyki

wsp6lczesnej, kreowana poprzez zastosowane w niej r62norodne techniki kompozytorskie,

jest dla mnie lr5dtem inspiracji w interpretacji utwor6w w klasycznej notacji; z kolei (rodki

wykonawcze, elementy techniki pianistycznej, z162nicowane rodzaje artykulacji, biegto6i,

1 t http s : / /www. cyt aty. i nf o /cyt at/ p raw d ziwya rtysta n i e p o s i a d a. htm

12 J6zef Hofmann ,,Piano Playing with Piano OuestionsAnswered" Philadelphia,Theodore Presser Co. 1920
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wyksztalcone dzigki literaturze muzycznej ubieglych

na wykonawstwo muzyki tworzonej obecnie.

dr Malgorzata Zargbiriska

stuleci, znakomicie przektadajq sig

Szczeg6lne znaczenie w rozwoju artystycznym mialo dla mnie podjgcie w 2012 roku wsp6lpracy

z dr hab. Piotrem Grodeckim - specjalistq w wykonawstwie muzyki wsp6lczesnejt3.

Ogromne do6wiadczenie dr. hab. P. Grodeckiego bylo dla mnie nieocenionym 2r6dlem wiedzy

i zarazem szansq na eksplorowanie brzmienia fortepianu poprzez odmienne techniki

wykonawcze. Wsp6lne zaanga2owanie w przygotowanie do prezentacji scenicznej repertuaru

zlo2onego z utwor6w muzyki fortepianowej na cztery rgce, doglgbna analiza partytur zapisanych

niejednokrotnie w bardzo oryginalnej notacji i zawartych w nich intencji kompozytora, dbato5i

o niuanse interpretacyjne z poszanowaniem niepowtarzalno6ci struktur brzmieniowych

tworzonych z subtelnejtkanki ka2dorazowo odmiennie nakladajqcych sig alikwot6w, r62norodne

formy ekspresji zawarte w nieszablonowej architekturze opracowywanych utwor5w, jak tez

wsp6lne planowanie narracji przez pryzmat nowatorskiego jgzyka muzycznego wptywalo

na ksztahowanie sig mojej Swiadomo5ci muzycznej i rozwijalo wyobralnig.

lnspiracjq do dalszego rozwoju artystycznego byta dla mnie r6wnie2 wsp5tpraca ze znakomitq

wokalistkq, solistkq Opery Krakowskiej - Katarzynq Ole5-Blachqt+ oraz utalentowanymi

instrumentalistami, wyktadowcami wroctawskiej Akademii Muzycznej: flecistq Janem

Krzeszowcemls i wiolonczelistq Marcinem Misiakieml6. Wymiernym efektem tej wsp6lpracy bylo

nagranie w 2018 roku plyty CD z utworami Georga Crumba, kompozytora ameryka6skiego,

kt6rego muzyka zachwycita mnie niezwyktq aurq brzmieniowq.

W podejmowanej przeze mnie dziatalnodci artystycznej zawsze staram sig promowai kulturg

naszego kraju, stqd w przewa2ajqcej czg6ci m6j repertuar, zar6wno solowy jak i kameralny,

13 d, hub. Piotr Grodecki jest czlonkiem Stowarzyszenia Aftystycznego ,,Muzyka Centrum. Wsp6lpracowal takie z zespolem MW 2

zalo2onym przez Adama Kaczyfiskiego. Bral udzial w znaczqcych festiwalach muzycznych, m.in. Warszawska Jesiei, Poznahska Wiosna,

Kontrasty - Lw6w, Modern Wien, Aspekte Salzburg. Dokonal prawykonan utworow m. in. kompozyl.orow takich jak:. B.Schaeffer,

A.Walaci6ski, K.Knittel, M.Choloniewski, H.Willi, R.Haubenstock-Ramati. Boguslaw Schaeffer dedykowal mu swoj Model 7 jak te2 wiele

innych kompozycji.

14 d, h"b K.Olei-Blacha prowadzi rownie2 klasg ipiewu solowego w AM w Krakowie, jest laureatkq presti2owych konkurs6w i{estiwali

tj.: lll nagroda w Vll Migdzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanislawa Moniuszki w Warszawie, nagroda im. J. Kepury w kategorii

,,Najlepsza ipiewaczka"oraz ,,Ars Auaerendi" za wybitne dziatania na rzecz promocii kultury.

15 Laureat wielu krajowych i migdzynarodowych konkurs6w fletowych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Bukareszcie, Aversie. bral udzial

w wielu festiwalach ,,Chopin i jego Europa'i ,,Warszawska Jesieh', ,,Musica Polonica Nova", ,,Musica Electronica Nova", ,,Muzyka na

Szczytach", ,,HMG Festival",,,La Folle Journde". Od 2007 roku pelni funkcjg wiceprezesa Stowarzyszenia Flecist6w Polskich.

16 Laureat ll nagrody w Konkursie im. Michala Spisaka, ll nagrody w Konkursie Malych Form lnstrumentalnych we Wroclawiu, na stale

wsp6!pracuje z NFM Orkiestrq,,Leopoldinum prowadzi klasg wiolonczeli w AM we Wroctawiu
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zlo2ony jest z utwor6w polskich kompozytor6w. Wyb6r program6w koncertowych,

zdominowanych przez muzykg polskq, wynika z naturalnej potrzeby i przekonania o jej du2ym

znaczeniu na tle 6wiatowej literatury muzycznej.lT

Wplyw na Swiadomq promocjg kultury polskiej za granicq mialy ukor<rczone przeze mnie w 2010

roku studia podyplomowe - Dyplomacja Kultury - zainicjowane przez Collegium Civitas

w Warszawie oraz lnstytut Adama Mickiewicza w intencji tworzenia zawodowego korpusu

dyplomacji kulturalnej, w celu profesjonalnego ksztaltowania wizerunku Polski, jako

nowoczesnego europejskiego kraju i ojczyzny wybitnych tw6rc6w w dziedzinie sztuki.

lstotny w prowadzonej przeze mnie dzialalnoSci artystycznej propagujqcej kulturg polskq

za granicq byt wielokrotny udzial w wydarzeniach artystycznych, realizowanych pod patronatem

MK|DN oraz Senatu RP: w Migdzynarodowym Festiwalu Bukowifiskie Spotkania ze Sztukq oraz

migdzynarodowym projekcie finansowanym przez Urzqd Marszalkowski woj. podkarpackiego

Powr6t do Korzeni - Aftyeci Polscy Polakom w Naddniestrzu, 1ak r6wnie2 udziat w Festiwalu

Pokrowskim organizowanym przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Naddniestrzu Jasna Gdra pod

patronatem prezydenta Naddniestrza otaz ministra Kultury i Edukacji Naddniestrza.

Koncerty, realizowane w Moldawii, Gagauzji, Naddniestrzu, Rumunii ina Ukrainie,ls

niejednokrotnie nagrywane i emitowane przez radio i telewizje tamtejszych kraj6w, jak r6wniez

Polskie Radio Rzesz6w,le byly dla mnie niezapomnianym prze2yciem oraz szansQ

do za prezentowa n ia tw6rczo6ci znamienitych kom pozytor6w polskich.

Do wa2niejszych wystqpie6 po 2008 roku, poza wymienionymi wy2ej, zaliczam takze recitale

zar6wno solowe jak i kameralne wykonane we Wloszech w: Conservatorio Statale di Musica

w Campobasso, Latina i Frosinone, w Salotto Marcella Crudelli w Rzymie, w Teatro san Vittorio

w Benevento i lnstituto Polacco di Romazo; podobnie w Portugalii, w lnstituto Polit6cnico

17 Szczeg6lowy wykaz prezentowanego repeftuaru po 2008 roku zar6wno solowego jak i kameralnego zamieszczony

zostal przeze mnie we wniosku o wszczgcie postgpowania habilitacyjnego.

18 W wydarzeniach tych brali udzial zaproszeni przez organizator6w przedstawiciele Ambasady RP w Kiszyniowie,

przedstawiciele najwy2szych wladz Gagauzji i Naddniestrza oraz stowarzyszen polonijnych dzialajqcych na wschodzie

19 AubrkE reportaiy zwiqzanych z realizaciq w/w wydarzei byla redaktor Polskiego Radia Rzeszow Anna Leiniewska.

20 Szczeg6lne znaczenie mial dla mnie koncert w lnstituto Polacco di Roma w ubieglym roku, w ramach promocji ksiq2ki

Herlinga Grudzirtskiego ,,lnny Swiat", z udzialem najbli2szej rodziny tego znakomitego tworcy oraz cenionych
we Wloszech specjalistow literatury polskiej. Opisyvvana przez autora promowanej ksiq2ki rzeczywistoii oraz

Swiadomoie jego udzialu w ll Korpusie Polskim byly dla mnie du2ym prze2yciem osobistym, z uwagi na historig mojej
rodziny, ktorej czlonkowie r6wnie2 doiwiadczyli pobytu na Syberii i podobnie jak H. Grudzirtski przemierzyli szlak
Andersa ztym samym Korpusem.

29



DOKUMENTACJA DO POSTEPOWANTA dr Malgorzata Zargbir'iska
HABILITACYJNEGO . CZ. I.6.

do Porto - Escola de Superior de Educagao Departamento de Artes e Morticidado Humana,

a takze w Turcji w Anadolu University, jak r6wnie2 na Wggrzech w Szegedi Tudom5nyegyetem,

w Nyiregyhaza University otaz w ramach festiwalu: Enekl5 Magyarorszdg Region5lis

K6rusfesztivdl w sali koncertowej Eszterhdzy Kdroly Egyetem Liceum K5polna (Oratorium Artium

Pyrkerianum)w Egerze.

Wyjqtkowo inspirujqcym doSwiadczeniem artystycznym, w okresie po 2008 roku, byta dla mnie

praca nad materialem muzycznym lX Symfonii D. Szostakowicza w opracowaniu na foftepian

na cztery rgce, dokonanym przez samego kompozytora, jak r6wnie2 symfonicznym utworem

A. Malawskiego Hungaria 1956 w autorskim opracowaniu2l na potrzeby wykonawcze r6wnie2 na

fortepian na cztery rgce. Pr6ba konfrontacji z tak zestawionymi utworami, jakimi byly: szyderczy

pastisz - wyraz buntu muzycznego znakomitego kompozytora, D. Szostakowicza, przeciwko

czasom ,,2elaznej kurtyny" oraz muzyczny przekaz dramatycznych wydarzeri, jakie mialy miejsce

w Budapeszcie w 1956 roku, a tak2e zawarty w nich ogromny ladunek emocjonalny - okazala sig

niezwykle interesujqca i inspirujqca wyobrainig wykonawczq.

W propagowaniu polskiej kultury du2e znaczenie ma r6wnie2 dla mnie promocja mlodych

kompozytor6w, stqd moje prawykonanie utworu utalentowanego krakowskiego kompozytora

Michata Gronowicza, kt6re mialo miejsce w 2017 r. w sali Uniwersytetu w Szeged.

Upowszechnianie dorobku naszego kraju w mojej dzialalno6ci zauwa2alne jest r6wnie2 w sferze

naukowej. W latach 2016-2018 przeprowadzitam szereg wyklad6w dotyczqcych muzyki

wsp6tczesnej, w konserwatoriach muzycznych we Wtoszech oraz Uniwersytetach na Wggrzech.

Bralam tak2e udziat w migdzynarodowych konferencjach naukowych, prezentujqc tw6rczo6i

kompozytor6w polskich takich jak: Karol Szymanowski, Artur Malawski, Czeslaw Marek czy te2

Zygmunt Herembeszta. Prezentowane przeze mnie artykuly publikowane byly w kraju

i za granicq.

Moje zainteresowania osiqgnigciami polskiej szkoty pianistycznej znalazly odzwierciedlenie

w prowadzonych wykladach, zwiqzanych z tym zagadnieniem, w zagranicznych uczelniach

w Portugalii, Turcji, we Wtoszech, na Wggrzech i w Moldawii. Ponadto w 2010 roku,

pod patronatem Collegium Civitas i lnstytutu A.Mickiewicza w Warszawie, dokonalam

autorskiego opracowania projektu ,,Portret pianistyki polskiej" przeznaczonego do realizacji

w Pekinie i Szanghaju.
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DOKUMENTACJA DO POSTEPOWANTA
HABILITACYJNEGO - CZ. I.6.

AKTYWNofi oyoamyczNA

dr Malgorzata Zargbiriska

Rozlegla wsp6lpraca migdzynarodowa stworzyla mo2liwoSi realizacji prueze mnie wielu

projekt6w edukacyjnych, w kt6rych zaanga2owane byly liczne zagraniczne uczelnie.

W latach 2010-2016, reprezentujqc Uniwersytet Rzeszowski, wsp6tpracowalam z nastgpujqcymi

partnerami: ANGLIA (Hope University - Liverpool), BELGIA (Lemmensinstituut - Leuven), NIEMCY

(Hochschule frir Musik und Theater Rostock, Pidogogische Hochschule Freiburg oraz Universitdt

Hildesheim), WIGRY (College of Nyiregyhaza, University of Szeged), SZWECJA (University of

Umei ) NORWEGIA (Hzgskulen Stord/Haugesund), WTOCHY (Conservatorio Statale di Musica

di Campobasso, Conservatorio di Musica Licino Refice di Frosinone, Associazione Di

Promozione Sociale Polonik), SZKOCJA (Community Learning and Development Service, Falkirk

Council), FRANCJA (Mach, Maison des Jeunes et de la Culture oraz Comit6 de Jumelage de

Cr6teil), CZECHY (Masaryk University Brno), STOWACJA (University of PreSov), AUSTRIA

(Kirchliche Pidagogische Hochschu le Wien/Krems).

W ramach tej wsp6tpracy realizowalam wiele migdzynarodowych projekt6w edukacyjnych,

tj.: AR-GE-NORD - lnternational Arbeitgemeinschaft Musikpddagogik der nordlichen Ldnder

Europas, MILSC - Musical lnteraction and Learning in Schools and Communities - edycje: Your

Performance oraz Your lmprovisation, CoDIME - Connecting Diversity in & Through Music

Education, MUSIC+,Working with Music, jak r6wnie2 Chamber music initiative in choral singing

and ensemble work based on compositions by Robert Schumann22. Wymiernym efektem pracy

os5b bezpo6rednio zaanga2owanych w realizacjg wy2ej wymienionych migdzynarodowych

dzialari byly projekty nowatorskich program6w edukacyjnych, prezentacje na zagranicznych

konfe re ncjach na u kowych, pu b I i ka c je oraz ko ncerty.

Swojq wiedzq i do6wiadczeniem dzielilam sig r6wnie2 ze studentami z zagranicznych uczelni

poprzez prowadzenie masterclass i warsztat6w muzycznych.

Do wazniejszych dzialah w tym zakresie zaliczye nale2y: masterclass na Wydziale Muzycznym

w Anadolu University (Turcja) oraz w Conservatorio Statale di Musica di Campobasso

i w Conservatorio Statale di Musica di Beneveno (Wlochy), warsztaty muzyki kameralnej

w Masaryk University w Brnie (Czechy), metodyczne warsztaty muzyczne lmitations in Music

w Hochschule ftir Musik und Theater w Rostocku (Niemcy) oraz warsztaty muzyczn e lJnleash your

22 Szczegolowy opis realizowanych przeze mnie projekt6w migdzynarodowych w latach 2O10-2016 zostal zamieszczony we wniosku
o wszczgcie postgpowania habilitacyjnego
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creativity and imagination - music is everywhere

dr Maborzata Zargbiriska

and everything is music w LUCA School of Art

w Leuven (Belgia).

Kontynuujqc rozpoczetq w i998 roku prac? dydaktycznq w Zakladzie Gry Fortepianowej

na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, realizujg zajgcia z przedmiotu fortepian.

Poziom realizowanych przeze mnie zajqc potwierdzajq wysokie oceny student6w

oraz wyr62niajqca ocena czlonk6w Paistwowej Komisji Akredytacyjnej, biorqcych udzial

w prowadzonych przeze mnie zajgciach dydaktycznych w 2001 roku.

Zawsze staram sig ukazywai studentom pigkno muzyki fortepianowej, poszukujg ciekawych

iwiczeri rozwijajqcych technikg pianistycznq oraz zachgcam ich do poszukiwarl samodzielnych

inspiracji. Studenci Wydzialu Muzyki UR, z kt6rymi wsp5lpracowatam, brali udzial w konkursach,

koncertach organizowanych na terenie uczelni i poza niq, niekt6rzy po ukoriczonych studiach

kontynuowa li ed u kacj g w a kadem iach m uzycznych.23

Nieustanne dq2enie do zglgbiania wiedzy w zakresie r62norodnych metod nauczania jest dla

mnie niezwykle istotne. Staram sig poszerzai swoje kompetencje poprzez udzial w niezwykle

interesujqcych seminariach pianistycznych, kt6re prowadzili m.in.: prof. A. Jasiriski,

prof. A. Tatarski, prof. A. Pikul, prof. A. Wodnicki, prof. C. Sanecki, prof. J. Skowron,

dr hab. M. Sielski, dr hab M. Pabich i inni.

Z ogromnq uwagE i estymq studiujg r6wnie2 pozostawione przez F.Chopina, T. Leszetyckiego,

l.J. Paderewskiego, J. Hofmanna i wielu innych mistrz6w fortepianu jak2e cenne wskaz6wki

metodyczne, wychodzqc z zaloienia, i2 niemo2liwe jest wtaSciwe przeksztatcenie idei

kompozytora w wykonanie bez znajomoSci rzemiosla, braku umiejgtno6ci wyszukania wladciwych

Srodk6w wypowiedzi i odpowiednich narzgdzi wykonawczych. Uwazam, 2e warunkiem

rzetelnego wypetniania powinnoSci zwiqzanych z zawodem nauczyciela gry na fortepianie jest

znajomo5i tych prawidtowo5ci.

23 Absolwent kierunku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sauki Muzycznej, z ktorym pracowalam, ukoriczyl wroclawskE Akademig

Muzycznq w zakresie gry na fortepianie (studia I stopnia) i obecnie spelnia sig w roli nauczyciela gry na instrumencie oraz

akompaniatora; studentka, uczestniczqca w prowadzonych przeze mnie zajqciach, podjgla aktualnie studia ll stopnia w AM we

Wroclawiu w specjalizacji gry na fortepianie. Ponadto jeden z moich student6w w ubieglym roku uzyskal ll nagrodg w Og6lnopolskim
Konkursie,,Stud e nt m a tal e nt".
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AKTYWN OsE O NAAN I ZACYJ NA

Majqc Swiadomodi tego jak wa2na jest wiedza na temat r62norodnych metod ksztatcenia,

dzigki wieloletniej wsp6tpracy migdzynarodowej i wypracowanym kontaktom, zawsze staram sig

umo2liwiai studentom Wydzialu Muzyki UR oraz uczniom i nauczycielom podkarpackich szk6l

muzycznych dostgp do poznawania metod nauczania w innych krajach. Bytam organizatorem

seminari6w metodycznych, warsztat6w muzycznych i lekcji mistrzowskich prowadzonych przez

p rofeso r6w re preze ntujqcych za g ra n i czne oSrod ki a kad e m ickie.za-

Doskonatq okazjq do popularyzowania kultury i tw6rczoSci kompozytor6w innych narodowo6ci

byla organizacja i prowadzenie przeze mnie koncert6w z udziatem goSci z zagranicznych

uczeln i.2s

W okresie po 2008 roku bylam r6wnie2 inicjatorem podpisania um6w o wsp6lpracy bilateralnej

m.in. z Konserwatorium Muzycznym w Campobasso, Benevento, Latina, Frosinone, LAquilla,

oraz Cosenza.

Wielokrotnie anga2owalam sig w prace organizacyjne Wydzialu Muzyki UR oraz Uniwersytetu

Rzeszowskiego jako: czlonek Komisji Senackiej ds. Nauki, czlonek Rady Wydziatu Muzyki UR,

komisji ds. plan6w studi6w, komisji harmonogramowych i egzaminacyjnych.

Jestem jednym z inicjator6w i opiekun6w studenckiego kola naukowego ,,Eksploracje

w dziedzinie kultury, edukacji i interpretacji muzycznej", wielokrotnie sprawowatam te2 funkcjg

opiekuna student6w.

Ponadto od ubieglego roku akademickiego pelnig funkcjg wydzialowego koordynatora

programu Erasmus+, wydzialowego koordynatora programu MOST oraz wydzialowego

koordynatora ds. ECTS.

2! m.in.: Fernando Lepri, Francesco Paulo Russo, Roberto Bongiovanni, Michele Francesco Battista, ltdik6 Acs, Sabriye Ozkan,

Asu Perihan Karadut, Ozlem Onuk, Stefania i llaria Ganeri, Gioacchino Zarelli i inni.

25 Szczegolowy wykaz organizowanych przeze mnie wydarzei z udzialem goici z zagranicznych uczelni zostal zamieszczony

we wniosku o wszczgcie postqpowania habilitacyjnego
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EPILOG

,,...po sercach, o przyjaci1lko, bij4 nas biale klawisze"2a

Muzyka porusza serca sluchaczy, ewokuje najglgbsze uczucia. Bez doznania zmyslowego

dlwigku nie mo2e istniei estetyczne prze|ycie dziela. To ono okreSla indywidualno5i artysty.

Ka2dy wykonawca ma swoje wewngtrzne poczucie czasu oraz wla5ciwy tylko dla siebie spos6b

przekazywania trerici muzycznych i prze2ywania. Owo prze2ycie muzyki, wymaga od wykonawcy

dojrzatoSci, bogatej wyobraZni i wra2liwo6ci, dopiero w6wczas ,,mo2na stworzyc caloii

wywolujqcq u sluchacza doznanie pigkna, a jest ono przecie2 gl6wnym celem muzyki".zt

Niniejszy autoreferat, poprzez retrospekcjg najwa2niejszych wydarzen w moim 2yciu

zawodowym, jest pr6bq okreSlenia mojego credo oraz unaocznienia procesu ksztahowania

i krysta lizacj i osobistego 6wiatopog I qdu a rtystycznego.

M atgorzata Za r9 bi riska

26 Cytowany fragment wiersza to ,,Mazurek Chopina" autorstwa Wladyslawa Broniewskiego, ktory jest mi niezmiernie bliski nie tylko

poprzez swojq tworczoii, lecz r6wnie2 powiEzania rodzinne - Maria Zargbifiska, aktorka i autorka wzruszajqcych ,,Opowiadai
oiwigcimskich" oraz noweli ,,Dzieci Warszawy" byla 2onq poety.

27 Husmann Heinrrich: Wstqp do muzykologii, PWN, Warszawa 1968 .
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