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1. AUTOREFERAT 
 
Wykształcenie, kwalifikacje 
 
15.05.2001  uzyskanie kwalifikacji I-go stopnia w dziedzinie – sztuki muzyczne, dyscyplinie 
   artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na wiolonczeli) nadanych 
   uchwalą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie 
 
09.1992-06.1994 specjalistyczne studia podyplomowe w Sweelinck Conservatorium  
   w Amsterdamie (obecnie Conservatorium van Amsterdam), Wydział 
   Historycznych Praktyk Wykonawczych, klasa wiolonczeli barokowej  
   Woutera Möllera   
  
10.1987-10.1992 studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie, klasa  wiolonczeli  
   prof. Witolda Hermana, tytuł magistra sztuki uzyskany w dniu 22 października 
   1992 r. (dyplom z wyróżnieniem) 
 
Informacje o zatrudnieniu 
 
od 10.2009  praca na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie 
 
rok akad. 2008/2009 współpraca z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie  
   w ramach dwumiesięcznego zastępstwa – Międzywydziałowe Studium Muzyki 
   Dawnej 
 
od 10.2007  prowadzenie nowo powstałej klasy wiolonczeli barokowej w Akademii  
   Muzycznej w Krakowie – początek stałej  współpracy z Katedrą Klawesynu 
   i Instrumentów Dawnych (obecnie: Katedra Muzyki Dawnej) 
 
10.2001-06.2009 adiunkt (1/2 etatu) w Akademii Muzycznej w Krakowie (przerwa w roku akad. 
   2003/04) – Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu, prowadzenie klasy wiolonczeli  
 
10.1996-06.2001  praca na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej w Krakowie  
   (wiolonczela, metodyka nauczania gry na wiolonczeli, wiolonczela barokowa  
   – fakultet) 
 
10.1994-06.1996  Akademia Muzyczna w Krakowie, prowadzenie klasy wiolonczeli (specjalność: 
   pedagogika instrumentalna)   
 
09.1994-06.2000  Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu,  
   prowadzenie klasy wiolonczeli barokowej oraz zespołów kameralnych w  
    ramach Eksperymentalnego Wydziału Muzyki Dawnej 
       

 Opis działalności artystycznej  i drogi rozwoju artystycznego  
             
 Od ponad dwudziestu lat mojej działalności artystycznej związana jestem z nurtem 
wykonawstwa historycznie świadomego (ang. historically-informed performance, w skrócie – HIP), 
zdobywającego obecnie licznych zwolenników także w Polsce. Jestem jego entuzjastką, należę także 
do młodszego pokolenia polskich pionierów w tej dziedzinie. Musik als Klangrede N. Harnoncourta, 
w której prezentuje on swoje poglądy na wykonywanie muzyki przeszłości oraz artykułuje zastrzeżenia 
dotyczące współczesnych metod kształcenia muzycznego, uważam za lekturę obowiązkową dla 
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każdego muzyka wykonawcy i pedagoga. Ta wydana ponad trzydzieści lat temu  książka o charakterze 
popularyzatorskim, mimo ewidentnego ustawicznego postępu w dziedzinie interpretacji muzyki 
przeszłości, pozostaje nadal ABC świadomego wykonawcy.  
Centralnym punktem moich muzycznych zainteresowań jest gra na historycznych rodzajach 
wiolonczel. Stopniowo i w miarę możliwości poszerzam repertuar grany na historycznych 
instrumentach o pozycje nie tylko barokowe i klasyczne, ale także romantyczne. Czasami 
opracowuję na wiolonczelę pieśni lub utwory przeznaczone w oryginale na inny instrument. 
Chociaż w wyraźny sposób widać w mojej aktywności koncertowej koncentrację na tzw. muzyce 
dawnej, zachowałam silną potrzebę takiego rodzaju emocjonalnej ekspresji, który mogę 
uzewnętrznić grając utwory kompozytorów XX w. i współczesności. Potrzeba ta okresowo 
dopomina się o własne prawa. Nie potrafię i nie chcę jej ignorować. 
            
 Na życiowe wybory wpływ ma wiele czynników, czasem jest to przypadek. Właśnie przypadek 
sprawił, że gram na wiolonczeli. Z przypadku tego zrodziła się pasja – wiolonczela i muzyka stały się 
nieodłącznym elementem mojego życia. Mam szczęście, że dzięki osobom które przed laty spotkałam, 
przede wszystkim jednak dzięki wsparciu rodziców, mogę realizować swoje zamiłowanie, będąc 
aktywnym wykonawcą oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym wiodącej polskiej uczelni 
artystycznej. Moi rodzice to z pochodzenia górale żywieccy. Ojciec od kiedy pamiętam grał ze słuchu, 
mama często coś nuciła. Jako dziewięciolatka przyjęta zostałam do szkoły muzycznej w rodzinnym 
Lubinie (Dolny Śląsk). Grałam na dzwonkach chromatycznych, śpiewałam i nie potrafiłam się 
sprzeciwiać – zachęcona przez mgr Barbarę Kobielę rozpoczęłam więc naukę gry na wiolonczeli. Po 
pięciu latach kształcenia w P.S.M. I st. zdałam egzaminy do P.L.M. im. K. Szymanowskiego we 
Wrocławiu. Wiele zawdzięczam mgr Feliksowi Tatarczykowi, który przyjął mnie do swojej klasy. Bardzo 
wysokie wymagania z jednej strony plus umiejętność silnego motywowania z drugiej sprawiły, że pod 
jego kierunkiem zdobyłam wiele umiejętności warsztatowych oraz rozwinęłam wrażliwość na barwę  
i jakość brzmienia.  Okres nauki we wrocławskim liceum to czas intensywnego rozwoju, corocznych 
wyjazdów na kursy do Łańcuta (wspominam zwłaszcza bardzo ważny dla mnie, intensywny kurs  
w klasie prof. Kazimierza Michalika oraz kontakt z prof. Barbarą Marcinkowską, dzięki której zyskałam 
wiarę we własne możliwości) oraz utwierdzania się w przekonaniu o  słuszności obranej drogi. Wtedy 
też po raz pierwszy wystąpiłam z orkiestrą –  w ramach pierwszego recitalu dyplomowego zagrałam  
w Filharmonii Wrocławskiej Koncert wiolonczelowy a-moll C. Saint-Saëns'a. Rozpoczęte w 1987 roku  
w krakowskiej Akademii Muzycznej studia umożliwiły mi dalszy rozwój umiejętności instrumentalnych. 
Profesorowi Witoldowi Hermanowi zawdzięczam wyczulenie mnie na znaczenie dobrego smaku  
w wykonawstwie muzycznym. Doceniam także jego akceptację dla moich pierwszych poszukiwań oraz 
prób odejścia od ówczesnej tradycji wykonawczej. Atmosfera krakowskiej uczelni sprzyjała zresztą 
angażowaniu się w wiele wykraczających poza obowiązkowe wymagania przedsięwzięć. Oprócz gry 
w standardowych formacjach typu kwartet fortepianowy lub duet z fortepianem, podejmowałam 
pierwsze próby różnicowania środków wykonawczych w odniesieniu do muzyki barokowej, m. in. biorąc 
udział w wykonaniach kantat J. S. Bacha. Uczestniczyłam także w specjalistycznych kursach 
interpretacji muzyki tego okresu. Przez cały okres studiów kształciłam się także w klasie kameralistyki 
współczesnej prof. Adama Kaczyńskiego. Kontakt z licznymi kompozycjami awangardowymi oraz 
klasyką muzyki współczesnej (kilkukrotne wykonania Quatour pour la fin du temp O. Messiaen'a) to 
doświadczenie, które miało istotny wpływ na mój otwarty i pełen zaciekawienia stosunek do 
kompozycji współczesnych. Studia w Akademii Muzycznej ukończyłam z wyróżnieniem. W ramach 
jednego z recitali dyplomowych wykonałam w Filharmonii Krakowskiej Koncert wiolonczelowy h-moll 
A. Dvořaka wraz z towarzyszeniem nieistniejącej  już Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie. W roku 
akademickim 1991/92 byłam stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, w lutym 1992 otrzymałam 
przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa złotą odznakę Primus inter Pares 1991.  
 
 Naturalną konsekwencją rodzącego się zainteresowania historycznym wykonawstwem  
oraz świadomości, że tylko dzięki specjalistycznym studiom można nabyć niezbędną wiedzę  
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i umiejętności w tym obszarze, była – niełatwa na początku lat 90-tych – decyzja o podjęciu dwuletnich  
studiów na Wydziale Historycznych Praktyk Wykonawczych Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie 
w klasie wiolonczeli barokowej Woutera Möllera (pierwszego wtedy wiolonczelisty  Orkest van de 
Achttiende Eeuw Fransa Brüggena). Był to czas intensywnej działalności koncertowej oraz licznych 
konsultacji u uznanych specjalistów w dziedzinie HIP. Właśnie w Amsterdamie, wtedy jednym z niewielu 
ośrodków oferujących specjalności historyczne, mogłam zdobyć umiejętności i doświadczenie 
w realizowaniu basso continuo (regularnie, aktywnie uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez 
Friedemana Immera oraz Waltera van Hauwe, miałam także możliwość kontaktu z Gustavem 
Leonhardtem i Lucy van Dael).  Tam też po raz pierwszy zagrałam z historycznym fortepianem 
kompozycje J. Ch. F. Bacha i L. van Beethovena (m.in. ze Stanley'em Hooglandem oraz Marieke 
Spaans), a na pięciostrunowej wiolonczeli piccolo VI Suitę D-dur J. S. Bacha. Repertuar wiolonczelowy 
z towarzyszeniem klawesynu  wykonywałam najczęściej z Alexandrem Pulaevem.  
 
W okresie tym ewoluowały i krystalizowały się moje poglądy na wykonawstwo muzyczne  
– zdefiniowałam przyczyny mojej intuicyjnej jak się okazało, wcześniejszej niechęci do interpretowania 
muzyki XVII-XVIII w. w stylu  Grützmachera czy Piattiego. Mająca swe źródło w fascynacji ideałami 
HIP decyzja o kontynuowaniu rozpoczętego studiami w Holandii procesu doskonalenia się w tej 
obszernej dziedzinie wyznaczyła kierunek mojej dalszej działalności. Oprócz koniecznej kilkuletniej 
koncentracji na repertuarze XVII-XVIII wieku, poświęcania czasu na nieustanne dokształcanie się, 
poszukiwanie i analizę źródeł oraz studiowanie literatury fachowej, oznaczała także potrzebę 
inwestowania  w instrumenty oraz niezbędne akcesoria.  
          
 Po powrocie do Polski w 1994 roku nawiązałam wieloletnią współpracę z prowadzonym przez 
Marka Toporowskiego zespołem Concerto Polacco, grającym na historycznych instrumentach muzykę 
baroku i klasycyzmu. Współpraca ta zajmuje w moim dorobku artystycznym istotne miejsce. 
Z Concerto Polacco wystąpiłam w ramach licznych festiwali i cykli koncertowych (m. in. festiwale PTMD, 
Międzynarodowy Festiwal Bachowski, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Tage Alter Musik in 
Herne, International Early Music Festival of Daroca, Days of Early Music Bratislava), nagrałam także 
dwadzieścia jeden płyt (C. Ph. E. Bach, L. van Beethoven, G. G. Gorczycki, J. G. Janitsch, É. Méhul,  
A. Vivaldi – m. in. Koncert na wiolonczelę i fagot, muzyka ze zbiorów jasnogórskich), spośród ponad 
trzydziestu znajdujących się moim dorobku. Trzy z nich otrzymały nagrodę Polskiej Akademii 
Fonograficznej (Fryderyk 2006 za CD Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 13, Fryderyk 2008 za CD 
z kompozycjami J. Zeidlera oraz Fryderyk 2008 za CD Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 14), a sześć 
było do niej nominowanych. Jako kameralistka realizująca partię basso continuo lub obbligato 
występowałam także w innych formacjach z kręgu wykonawstwa historycznie świadomego. W latach 
1996-1999 byłam członkiem Wrocławskiego Tria Barokowego (razem z Janem Tomaszem Adamusem 
oraz Tomaszem Dobrzańskim), a w latach 1995-1996 wraz z Bożeną Hordziej-Mucharską, Zbigniewem 
Pilchem i Małgorzatą Muzyką-Gołogórską tworzyliśmy Krakowski Kwartet Klasyczny. W składach 
kameralnych grałam kwartety smyczkowe J. Haydna, W. A. Mozarta i F. Schuberta, tria fortepianowe 
J. Haydna, W. A. Mozarta, J. Elsnera i F. Lessla, kwartety fortepianowe J. Elsnera i W. A. Mozarta  
(z Katarzyną Drogosz i Markiem Toporowskim na historycznych fortepianach). W charakterze 
kameralistki występowałam wspólnie z wieloma zagranicznymi specjalistami, m.in. z  Enrico Gattim, 
Simonem Standage'm, Rodolfo Richterem, Rachel Brown, a jako muzyk w orkiestrze  kameralnej  
koncertowałam obok Catherine Martin, Erika Hoepricha, Franka de Bruine'a i in. Doświadczeniem 
o dużym znaczeniu była dla mnie współpraca w charakterze violoncello principale z prowadzoną przez 
Michaela Willensa Die Kölner Akademie. Z zespołem tym nagrałam trzy płyty CD (J. S. Bach, 
J. Matthesson, W. A. Mozart) oraz wystąpiłam w ramach prestiżowych międzynarodowych festiwali 
i cykli koncertowych: Chopin i Jego Europa, Europäische Festwochen in Passau, Europaische 
Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd, Vestfoldfestival in Norway, Forum Alte Musik Köln. 
Współpracowałam także z Capellą Cracoviensis, Fiori Musicali, Harmonologią, Il Tempo, Kleine 
Cammer-Musique, Berlin Baroque, Concerto Copenhagen, Wasa Barok Orchestra i in. Towarzyszenie 
głosowi ludzkiemu jest dla mnie niezwykle inspirujące. Jako członek grupy continuo, formacji 
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kameralnych czy też leader wiolonczel w orkiestrze, towarzyszyłam wielu solistom polskim 
i zagranicznym. Wielokrotnie występowałam w prestiżowych salach koncertowych, m. in. w Studiu 
Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego (w całym dorobku 14 razy), Filharmonii Narodowej (5 razy), 
Filharmonii Krakowskiej, Sali Koncertowej Deutschlandfunk w Kolonii, na Zamku Królewskim 
w Warszawie (35 razy), w Pałacu w Wilanowie (15 razy). Spośród koncertów w których brałam udział, 
kilkanaście było transmitowanych przez radiofonie polskie i zagraniczne. Kilkukrotnie uczestniczyłam 
także w prawykonaniach, były to m. in.  kompozycje K. Baculewskiego (2013), P. Szymańskiego (2006) 
i A. Walacińskiego (1999). Jako solistka wykonywałam koncerty  z towarzyszeniem Concerto Polacco 
(Koncert wiolonczelowy g-moll oraz Koncert e-moll na wiolonczelę i fagot A. Vivaldiego), Capelli 
Cracoviensis (Koncert d-moll L. Leo), Dolnośląskiej Orkiestry Barokowej (pierwsze polskie wykonanie 
Koncertu C-dur J. Haydna na instrumentach historycznych), Il Tempo (Koncert g-moll na 2 wiolonczele 
A. Vivaldiego), Orkiestry MSMD UMFC w Warszawie (Koncert d-moll L. Leo), Orkiestry Filharmonii 
Krakowskiej (Koncert g-moll na 2 wiolonczele A. Vivaldiego), Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej 
w Krakowie (Koncert D-dur L. Boccheriniego), Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie (Koncert h-moll 
A. Dvořaka). Oprócz obszernego repertuaru barokowego, na instrumentach historycznych 
wykonywałam także repertuar późniejszy, np. wiolonczelowe  sonaty L. Boccheriniego oraz synów 
Bacha, a także kompozycje na  wiolonczelę i fortepian L. van Beethovena, J. Woelfla, F. Schuberta, 
F. Mendelssohna-Bartholdy'ego, A. Mainhardta, M. Norblina, M. Szymanowskiej. Wszystkie 
interpretacje opieram na wydaniach źródłowych (autografy, kopie lub faksymile wydań z epoki, edycje 
urtekstowe). Ważne miejsce w  moim dorobku zajmują wykonania XX-wiecznych kompozycji na 
wiolonczelę i organy, m. in. G. Bacewicz, Z. Gardonyiego, T. Paciorkiewicza i K. Wiłkomirskiego. 
W ramach działalności solowej i kameralnej chętnie wykonuję własne transkrypcje kompozycji 
barokowych (J. S. Bach, G. F. Händel) oraz romantycznych (F. Schubert, J. Brahms).  
. 
 Wieloletnia współpraca z Markiem Toporowskim miała duży wpływ na pogłębienie mojej 
świadomości dotyczącej istotnych aspektów wykonawstwa muzycznego. Współpraca ta nie ograniczała 
się do współtworzenia grupy continuo, choć ten rodzaj aktywności zdecydowanie przeważał. 
Wielokrotnie grałam z  towarzyszeniem Marka Toporowskiego utwory na wiolonczelę i b.c., klawesyn 
lub organy obbligato, a także fortepian. Jego niezwykłe umiejętności  inspirowały oraz wnosiły do 
wspólnych wykonań szczególną jakość. Zwieńczeniem naszej współpracy jako solistów-
kameralistów są dwie płyty CD: nominowana do nagrody Fryderyk 2013,  a wydana w kwietniu 
2012 roku Seven Angels z utworami na wiolonczelę i organy kompozytorów XX w. oraz wydana 
w lipcu 2013 roku A cinque cordes z autorskimi transkrypcjami utworów J. S. Bacha na 
pięciostrunową wiolonczelę piccolo i klawesyn.  
 
 Na płytach tych zostały nagrane utwory wskazane przeze mnie jako szczególne 
osiągnięcia artystyczne: J. S. Bach – Partita BWV 997, Partita BWV 1013, Sonata BWV 527, 
Z. Gardonyi – Variationen über ein ungarisches Kirchenlied, M. Toporowski – Pavana lachrymae, 
T. Paciorkiewicz – Andante calmato. Jako szczególne osiągnięcie artystyczne wskazuję także 
pochodzące z wydanego w 2008 roku DVD Renaissance and Baroque Music Compendium 
 –  J. S. Bach nagranie I Suity G-dur na wiolonczelę solo BWV 1007.   
 
 

Opis wskazanych we wniosku osiągnięć artystycznych1 
 
         

 
CD A cinque cordes, Musicon 2013, reżyseria dźwięku – Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz 
Teresa Kamińska – wiolonczela piccolo, Marek Toporowski – klawesyn 

                                                 
1
 w opisie wykorzystuję m.in. informacje zawarte w omówieniach płyt CD z zapisem  wskazanych osiągnięć 
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pomysł i koncepcja całości: Teresa Kamińska 
opracowanie utworów:  
Teresa Kamińska (BWV 1013, BWV 997, BWV 527), Marek Toporowski (BWV 997, BWV 527). 
autorstwo omówienia: Teresa Kamińska, Marek Toporowski 
autorstwo tekstu o wiolonczeli piccolo: Mark Caudle 
nagranie zrealizowano w Sali Lustrzanej Zamku w Pszczynie 
 
Pomysł nagrania płyty wziął się z zachwytu nad  muzyką J. S. Bacha oraz z fascynacji 
brzmieniem małej pięciostrunowej wiolonczeli – instrumentu o jasnej, dość ostrej, a jednocześnie 
pełnej słodyczy barwie. Przy wyborze i opracowaniu utworów nie chodziło nam o angażowanie się 
w spory dotyczące ich autentyczności oraz próby rekonstruowania i  udowadniania czegokolwiek 
(transkrypcje te, z wyjątkiem BWV 1013, powstały we współpracy z Markiem Toporowskim).  
Za tytuł płyty posłużyła obecna w odpisach bachowskich suit na wiolonczelę solo (Anna Magdalena 
Bach oraz tzw. źródła C i D) wskazówka, by Suitę D-dur BWV 1012 wykonywać na instrumencie 
o pięciu strunach – a cinque cordes [sic] strojonych CGdae'.  
 
Szczegóły dotyczące instrumentów: 
– klawesyn zbudowany w 2008 roku przez Krzysztofa Kulisa to swobodna kopia instrumentu Pascala 
Taskin'a,  a'=415 Hz,  temperacja nierównomierna: komat dzielony na siedem, kwinty zmniejszone o 1/7 
komatu:  A-E, A-D, D-G, G-C, B-F, H-Fis, Cis-Gis.  Temperacja ta została opracowana i przedstawiona 
przez Krzysztofa Kulisa  na II Seminarium Muzyki Barokowej Improwizacja w muzyce barokowej 2.  
– wiolonczela piccolo – mała 5-ciostrunowa wiolonczela  zbudowana przez Marka Caudle'a  
w roku 2006. Ostrunowanie jelitowe (e',a,d – jelito, G,C – jelito z posrebrzaną owijką), napięcie strun 
zbliżone do równomiernego (ang. equal tension), smyczek – kopia angielskiego smyczka z 2 poł. XVIII 
wieku.  
 
Na moją prośbę Mark Caudle opisał wykorzystaną w tym nagraniu wiolonczelę, naświetlając także 
problematykę związaną z budowaniem i specyfiką instrumentów zwanych violoncello piccolo. Fragment 
tego tekstu zamieszczam poniżej. 
 
Zbudowanie  violoncello piccolo to konieczność podjęcia wielu decyzji, innych niż te, które łączą się ze zrobieniem „zwykłej” 
wiolonczeli barokowej. Istnieje wiele XVII i XVIII-wiecznych modeli o różnych rozmiarach … od większych niż współczesna 
wiolonczela, aż po instrumenty zbliżone wielkością do dużej altówki. Z powodu późniejszych modyfikacji często trudno jest 
ocenić ile strun oryginalnie miał instrument oraz jakie było jego pierwotne przeznaczenie. […] 

Tak więc, gdy przystąpiłem do budowy wiolonczeli wykorzystanej w niniejszym nagraniu, starałem się, pamiętając 
o zagmatwanych uwarunkowaniach historycznych, zrobić instrument, który z powodzeniem będzie mógł służyć 
wiolonczeliście chcącemu wykonywać utwory Bacha i innych kompozytorów. Miałem pewne doświadczenie w grze na 
francuskiej wiolonczeli zaopatrzonej w piątą strunę,  pamiętając trudność w uzyskaniu wystarczająco pełnego, 
a jednocześnie łagodnego brzmienia najwyższej struny. Inne instrumenty tego typu, z jakimi się zetknąłem, wydawały się 
mieć podobny problem. Z kolei mniejsze instrumenty często mają piękne, pełne, podobne do altówkowego brzmienie 
w górnym rejestrze, ale gorszą jakość w basie. Takie instrumenty mogą doskonale sprawdzić  się w partiach obbligato 
kantat. Współcześni lutnicy  kompensują czasem ten deficyt stosując w kopiach małych instrumentów  podwójnie zwinięta 
srebrną nić w jelitowym rdzeniu dwóch dolnych strun, zwiększając w ten sposób ich brzmieniowy potencjał. Nie znam jednak 
żadnych historycznych dowodów na stosowanie takiej praktyki. Reasumując – moim pierwotnym zamysłem było zbudowanie 
5-strunowej wiolonczeli o wielkości zbliżonej do – jak to potocznie określamy – 1/2. Jestem posiadaczem  znajdującej się 
w oryginalnym stanie starej i tajemniczej małej wiolonczeli z płaskim spodem, oryginalną barokową szyjką i czterema 
strunami. Skopiowałem  jej kształt oraz pewne pomysły konstrukcyjne, inspirując się jednocześnie sposobem ukształtowania 
płyt rezonansowych w wiolonczelach Guadagniniego (budował on małe wiolonczele o wyjątkowych walorach 
brzmieniowych). Pozostałe elementy wyposażenia i ich ustawienie jest bezkompromisową próbą nawiązania do norm 
obowiązujących w drugiej ćwierci XVIII wieku.  

                                                 
2
 K. Kulis: "Wpływ wysokości stroju i doboru temperacji instrumentu klawiszowego na artystyczny wyraz wykonywanego 

utworu", Akad. Muz.  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 25.02.2003 r. 
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W późniejszym okresie zbudowałem jeszcze trzy małe wiolonczele: dwie 5-strunowe wg małej 4-strunowej wiolonczeli 
C. A. Testore z ok. 1740 oraz jedną 4-strunową o stroju o oktawę niższym od stroju skrzypiec, wg egzemplarza 
pochodzącego z kolekcji Royal Academy of Music w Londynie (Amati, ok. 1610).  Doświadczenie to potwierdziło, że przyjęte 
przeze mnie podczas budowania wiolonczeli piccolo wykorzystanej w prezentowanym nagraniu intuicyjne założenia były 
słuszne. 3 

      

1. J. S. Bach – Partita  BWV 997  
Prelude – Fugue – Sarabande – Gigue – Double 
 
Partita zachowała się w kilku rękopiśmiennych odpisach jako utwór klawesynowy lub lutniowy. 
Prowadzony w równomiernym ruchu ćwierćnutowym bas Preludium sugerować może  wykorzystanie 
"klawesynu lutniowego" (Lautenwerk), a dwugłosowa faktura niektórych części –  obsadę kameralną. 
Nasze opracowanie bazuje na dwóch odpisach: J. F. Agricoli oraz J. N. Forkela (Biblioteka Uniwersytetu 
Łódzkiego). Utwór przetransponowaliśmy z tonacji c-moll do h-moll (najniższa struna wiolonczeli została 
obniżona do H). Oba instrumenty zostały potraktowane równorzędnie.  W naszej interpretacji staraliśmy 
się  uwypuklić retoryczny gest i patos z jednej strony, z drugiej zaś –  dialog wiolonczeli  i klawesynu. 
We fragmentach dwugłosowych (szczególnie w Prelude i Gigue) partia basu została ocyfrowana 
i zrealizowana przez M. Toporowskiego (improwizowane basso continuo). Double przeznaczyliśmy dla 
klawesynu solo. Trzygłosową fugę da Capo, z relatywnie długimi fragmentami koncertującymi, 
przedstawiliśmy jako utwór na wiolonczelę i klawesyn obbligato. Przy opracowywaniu Sarabande za 
inspirację posłużyła sarabanda z VI Suity wiolonczelowej BWV 1012 oraz Adagio z Sonaty h-moll na 
skrzypce i klawesyn obbligato BWV 1014 – w partii wiolonczeli pojawiają się akordy i  dwudźwięki, 
a dialog obu instrumentów uzupełniają improwizowane zdobienia. 
 

2. J. S. Bach – Partita a-moll BWV 1013  (Solo pour la flute traversière)  
(Preludio wg BWV 996) – Allemande – Corrente – Sarabande – Bourée anglaise 
 
Paradoksalnie – jest to kompozycja o wyraźnym idiomie smyczkowym. Przy opracowaniu utworu 
korzystałam z jedynego zachowanego odpisu sporządzonego przez dwóch anonimowych kopistów. 
Zachowałam oryginalną tonację a-moll z przeniesieniem o oktawę w dół.  W   początkowych częściach 
nie ingerowałam w materiał źródłowy, jednak w końcowym Bourrée anglaise – kojarzącym mi się 
nieodparcie z angielskim Hornpipe – dodałam kilka akordów, dwudźwięków oraz burdon. Chociaż 
dotyczy to krótkich fragmentów, wzmacnia zdecydowany, ludyczny charakter tańca. Zdecydowałam się 
także na korektę przypuszczalnych błędów (rytm w t. 10 sarabandy, dźwięki w t. 10 ostatniej części). Ze 
względu na niezwykły początek opartej na jednolitym ruchu szesnastkowym allemande (taniec ten, 
a tym samym cały utwór, rozpoczyna się pauzą szesnastkową przypadającą na pierwszą miarę taktu) 
całość poprzedziłam wstępem opracowanym na podstawie początkowej części Preludio  
– passagio innego quasi-lutniowego utworu – Suity BWV 996. Ten swobodny, pełen harmonicznych 
napięć fragment pełni funkcję improwizowanego (taki był mój pierwotny zamysł) wstępu 
poprzedzającego partitę. 
 

3. J. S. Bach – Sonata  BWV 527  (Sonata 3 à 2 Clav. et Pedal) 
Andante – Adagio, ma non tanto, e dolce – Vivace 
 
Sonata bywa wykonywana w różnych obsadach instrumentalnych. Na wiolonczeli piccolo grałam tę 
kompozycję z towarzyszeniem lutni (opracowanie Jerzego Żaka). Doświadczenie to stało się inspiracją, 
by utwór wykorzystać na płycie A cinque cordes.  W procesie opracowywania BWV 527 na wiolonczelę 
piccolo i klawesyn zachowaliśmy z M. Toporowskim pomysł przetransponowania całości z d-moll do  

                                                 
3 M. Caudle: CD A cinqe cordes, Musicon 2013, str. 13–15, tłum. M. Toporowski, T. Kamińska 
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g-moll, w niektórych fragmentach stosując własne rozwiązania dotyczące  rejestrów, w których 
poruszają się głosy. W środkowym Adagio głosy rozdysponowaliśmy w inny sposób. Opracowując ten 
fragment  oparliśmy  się  o analogiczną część z Koncertu potrójnego BWV 1044. To  doskonały przykład 
tego, w jaki sposób Bach modyfikował własne pomysły ze wzg. na zastosowaną instrumentację (tu 
modyfikacja dotyczy ruchu głosu basowego oraz zapisanych ozdobników). Zrezygnowaliśmy z obecnej 
w BWV 1044 kilkutaktowej kody, pełniącej w koncercie funkcję łącznika do trzeciej części. Zdobnictwo 
oparliśmy na bachowskich propozycjach. 
 
Na CD A cinque cordes nagrana została także Sonata D-dur BWV 1028 przeznaczona w oryginale na violę da gamba 
i klawesyn obbligato. Zastosowaliśmy tu wyłącznie zmianę medium: violę da gamba zmieniając na wiolonczelę piccolo. 
Dzięki przestrojeniu struny C na H możliwe było wykonanie wszystkich dźwięków w rejestrze oryginalnym.  

 

 
DVD Renaissance and Baroque Music Compendium, J. S. Bach,  IMC Music Publisher ldt 2008,  
Teresa Kamińska – wiolonczela, nagranie zrealizowano w auli klasztoru OO. Bernardynów w Krakowie 
Płyta, na której nagrano również Partitę skrzypcową BWV 1004 oraz Sonatę na skrzypce i klawesyn 
obbligato BWV 1014 weszła w skład serii nagranej w stylowych, zabytkowych wnętrzach na terenie kilku 
krajów Europy przez japońską firmę fonograficzną  IMC Music Publisher ldt. 
 

Szczegóły dotyczące instrumentu: 
– wiolonczela – anonim ca. 1800, ostrunowanie jelitowe (a,d – jelito, G,C jelito z owijką pokrytą 
srebrem), napięcie  strun zbliżone do równomiernego, kopia włoskiego smyczka z pocz. XVIII wieku, 
a'=415 Hz 
 

4. J. S. Bach – I Suita G–dur na wiolonczelę solo BWV 1007 
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet – Gigue 
 
Podstawą decyzji interpretacyjnych, w tym dotyczących artykulacji oraz wysokości dźwięków w kilku 
budzących wątpliwości miejscach, była analiza dostępnych źródeł: kopii Anny Magdaleny Bach, 
Johanna Petera Kellnera oraz dwóch anonimowych odpisów z 2 poł. XVIII wieku (tzw. źródła C i D).  
 

 
CD Seven Angels, Groβräschener Orgelkonzerte e.V. 2012, reżyser dźwięku: Knut Becker 
Teresa Kamińska – wiolonczela,  Marek Toporowski – organy 
płyta otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2013 w kategorii Najlepszy Album Polski Za Granicą 
koncepcja całości: Teresa Kamińska, Marek Toporowski 
autorstwo omówienia: Marek Toporowski, Albrecht Bönisch, Rudolf Bönisch  
nagranie zrealizowano w St. Antoniuskirche w Großräschen (Niemcy) 
 

Tytuł płyty zaczerpnięto z utworu Ivana Taranenki – Seven Angels with trumpets. Wykonanie tej 
inspirowanej tekstem zaczerpniętym z Apokalipsy św. Jana,  a przeznaczonej w oryginale na 
wiolonczelę i bajan kompozycji na koncercie w Groβräschen (wrzesień 2009, 13. Osteuropäische 
Orgelmusiktage) zaowocowało zaproszeniem nas przez niemieckie towarzystwo muzyczne 
Groβräschener Orgelkonzerte e.V. do nagrania płyty z utworami na wiolonczelę i organy 
kompozytorów XX w. 
 
Szczegóły dotyczące instrumentów: 
– organy zbudowane w 1978 roku przez firmę Jehmlich z Drezna, rozbudowywane w latach 1996 
i 2003, 19 grających registrów, a' = 440 Hz 
– wiolonczela zbudowana w 1779 roku przez praskiego lutnika Thomasa Hulintzkiego, odrestaurowana 
przez Marka Pielaszkę zgodnie ze współczesnymi standardami (wyposażenie, ustawienia). Instrument 
pochodzi z kolekcji instrumentów lutniczych Związku Polskich Artystów Lutników. 
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5. Z. Gárdonyi – Variationen über ein ungarisches Kirchenlied (1988) to utwór 
skomponowany z okazji 450-lecia Kolegium Reformowanego w Debrecen, dedykowany pamięci Zoltána 
Gárdonyiego (1906-1986) – ojca kompozytora, twórcy zasłużonego dla rozwoju muzyki kościelnej na 
Węgrzech. W kompozycji przetwarzana jest oparta na skali frygijskiej pieśń, od XVIII wieku obecna 
w węgierskich śpiewnikach kościoła ewangelicko-reformowanego. Deklamacyjne sekcje rubato 
powierzone wymiennie organom lub wiolonczeli, czasem przerywającym sobie nawzajem narrację, 
przeplatane są ekspresyjnymi, pełnymi liryzmu fragmentami. W środkowej części utworu wykorzystany 
jest cytat z Psalm-Fantasie Zoltána Gárdonyiego. Wariacje zostały wydane przez Edition Walhall 
w 1996 roku. 
 

6.  M. Toporowski – Pavana lachrymae (2000) – kompozycja w pierwotnej wersji 
przeznaczona na wiolonczelę i klawesyn jest impresją na temat Pavana lachrymae J. Dowlanda. 
Skomponowana dla Teresy Kamińskiej, po raz pierwszy wykonana została w ramach festiwalu 
Lenneper Cembalotage 2000. Melancholijne, chwilami o medytacyjnym wręcz charakterze, skrajne 
sekcje przedzielone są wyraziście zrytmizowaną, dynamiczną częścią środkową o wyczuwalnych 
wpływach jazzowych.  
 

7. T. Paciorkiewicz – Andante calmato (1991) – jednoczęściowa kompozycja niewielkich 
rozmiarów, skomponowana na XXIV Legnickie Dni Muzyki Organowej i jednocześnie VI Conversatorium 
Organowe. Syn kompozytora, Paweł Paciorkiewicz, umożliwił nam zapoznanie się z rękopisem 
pierwotnej wersji. Po pewnym czasie dotarliśmy także do kopii utworu w jego  końcowym kształcie. 
W Andante calmato dominuje typowa dla twórczości T. Paciorkiewicza postromantyczna ekspresyjność. 
Stonowane emocjonalnie fragmenty przeplatane  są odcinkami o większym napięciu lub ewoluują 
w pełne gwałtowności, dramatyczne kwestie.  
 
Na CD Seven Angels nagrane zostały także następujące kompozycje: K. Wiłkomirski Aria (1943) na wiolonczelę i organy, 
L. Graap Nun lobet Gott im hohen Thron – Meditationen (1997) na wiolonczelę (w oryg. fagot) i organy, wyd. Edition 
Musica Rinata, Improvisation z Kleine Stücke na wiolonczelę solo (1986), wyd. "ostinato-musikverlag", I. Taranenko Seven 
Angels with trumpets (2000) na wiolonczelę i organy (w oryg. bajan), kompozycja nie wydana, R. Borowski  Preludium 
i fuga na temat Chopina na organy (2009), G. Bacewicz Andante sostenuto (1945), opr. na wiolonczelę i organy. Nagrane 
wersje Arii K. Wiłkomirskiego oraz Andante sostenuto G. Bacewicz pochodzą ze zbioru B. Woytowicz, K. Wiłkomirski, 
Gr. Bacewiczówna – 3 utwory na skrzypce (wiolonczelę) i organy, wyd. PWM Kraków 1947.   
 

Kompozycje R. Borowskiego, L. Graapa, T. Paciorkiewicza, I. Taranenki i M. Toporowskiego 
zostały nagrane po raz pierwszy. 
 

 
Ze względu na zróżnicowany charakter mojej działalności zdecydowałam się na dołączenie innych 
wybranych nagrań  (live lub wydanych na płytach CD): 
 

 wiolonczela solo z towarzyszeniem basso continuo realizowanym przez klawesyn,  
 teorbę i fagot:  
 A. Vivaldi – Largo z Koncertu F-dur na 2 rogi, smyczki i b.c. RV 538 
 Teresa Kamińska – wiolonczela, Giorgio Mandolesi – fagot, Fulvio Garlasgi – teorba,  
 Marek Toporowski – klawesyn, a'=415 Hz  
 nagranie pochodzi z CD Vivaldi – Les Concertos pour 2 cors, 3 concertos pour basson  
 & violoncelle, BNL 2006 
 

 wiolonczela jako instrument z grupy continuo:  
 G. F. Händel – Sonata d-moll na flet i b.c. HWV 367a  
 Peter Holtslag – flet podłużny, Teresa Kamińska – wiolonczela, Andrzej Zawisza – klawesyn, 
 a'=415 Hz 
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 nagranie live z koncertu: Kraków, Aula Florianka, 14. Dni Bachowskie, 23.03.2009,  
 Akademia Muzyczna w Krakowie, CD 3262 

 

 wiolonczela solo z towarzyszeniem basso continuo realizowanym przez klawesyn: 
 G. F. Händel – Sonata d-moll wg Sonaty na flet i b.c. HWV  360/HWV 379 
 Teresa Kamińska – wiolonczela, autorstwo transkrypcji, Andrzej Zawisza – klawesyn,  
 a'=415  Hz 
 nagranie live z koncertu: Kraków, Aula Florianka, 14. Dni Bachowskie, 23.03.2009, 
 Akademia Muzyczna w Krakowie, CD 3262 
 

 wiolonczela koncertująca towarzysząca głosowi (sopran): 
 G. F. Händel – What passion cannot Music raise  z Ode for St Cecilia's Day  
 Dorothee Mields – sopran, Teresa Kamińska – wiolonczela, Marek Toporowski – organy, 
 a'=415 Hz 
 nagranie pochodzi z CD Handel, Ode for St Cecilia's Day (1739), Naxos 2004 
 

 wiolonczela piccolo realizująca partię obbligato:  
 J. G. Janitch  – Sonata da camera a-moll op. 5 na flet, obój, wiolę pomposa i b.c.  
 Paweł Książkiewicz – flet traverso, Aleš Rypan – obój, Teresa Kamińska – wiolonczela piccolo, 
 Marek Toporowski – kier. art., klawesyn, a'=415 Hz 
 nagranie pochodzi z  CD Janitsch – podróż do źródeł, Świdnicki Ośrodek Kultury 2008   
  

 wiolonczela z fortepianem:  
 M. Szymanowska  –  Sérénade pour le Pianoforte avec Accompagnement de Violoncelle, 
 M. Norblin (1781-1854) – Andantino (1824), A. Mainhardt  – Adagio (1829) 

 Teresa Kamińska – wiolonczela, Katarzyna Drogosz – fortepian, kopia J. A. Steina  
 koniec XVIII w., a'=430 Hz 

 nagranie live (DVD) z koncertu: Warszawa,  Pałac Kazimierzowski UW, 09.12.2010,  
 nagranie archiwalne, wydane przez Uniwersytet Warszawski 

 

 pierwsza wiolonczela w orkiestrze kameralnej: 
 W. A. Mozart –  Koncert fortepianowy Es-dur  KV 271 
 Die Kölner Akademie, dyr. Michael Alexander Willens, Ronald Brautigam – fortepian, kopia  
 A. Waltera ca. 1795,  a'=430 Hz 
 nagranie pochodzi z CD Mozart Piano Concertos, BIS Records AB 2010 
 

   
         Zabawa obowiązuje poza  
         normami rozumu, obowiązku 
         i prawdy. To samo tyczy się  
         muzyki.4   

 
 Od wielu lat wykonawcy identyfikujący się z nurtem świadomego historycznie wykonawstwa 
próbują dotrzeć do "prawdy", oznaczającej w tym przypadku znalezienie odpowiedzi na pytanie jak 
grać muzykę minionych wieków. Zastosowanie historycznych instrumentów oraz rozmaitych strojów 
muzycznych połączone z odejściem od  interpretowania w ujednolicony sposób zróżnicowanych 
stylistycznie utworów umożliwia zbliżenie się do dawnych ideałów brzmieniowych oraz stworzenie 
nowej jakości. Oparte na studiach i analizie odpowiednich źródeł historycznych badania nie zmieniają 
jednak faktu, że właściwa pod względem historycznym interpretacja muzyki przeszłości zawsze będzie 
tajemnicą.  Im więcej wiem i im większym wachlarzem stosowanych  środków się posługuję, tym więcej 

                                                 
4 Johan Huizinga Homo ludens  1938, "Czytelink", Warszawa 1985, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza 
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we mnie wątpliwości i pokory, a wrażenie poruszania się po ziemi nieznanej coraz silniejsze. Ta 
nieokreślona jednoznacznie przestrzeń nieustająco mnie intryguje, a podejmowane 
poszukiwania, oprócz oczywistej  satysfakcji artystycznej i naukowej z którą się łączą, są dla 
mnie źródłem radości. Nie zmniejsza jej fakt, że być może w ich efekcie otrzymujemy jedynie 
namiastkę tego, co  daje obcowanie z odmiennymi stylami obecnymi w malarstwie czy architekturze. 
Varietas delectat. W czasach postępującej powszechnej standaryzacji, dążenie do urozmaicenia 
uważam za istotną wartość. Specyfika  HIP, a tym bardziej łączenie go z grą na instrumencie 
współczesnym, wiąże się z pewnymi trudnościami. To jedna z konsekwencji wspomnianej 
różnorodności. Niezbędna staje się umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian w menzurze 
instrumentu, gry na instrumencie z inną ilością strun, bądź strojonym w inny niż standardowy sposób5, 
jak również akceptacja ewentualnego dyskomfortu w sposobie jego trzymania. W związku z 
konicznością gry w różnych strojach6 elastyczność dotycząca słyszenia jest cechą niezbędną – oprócz 
gry ze strojonym równomiernie współczesnym fortepianem, gram często z instrumentami klawiszowymi 
nastrojonymi w rozmaitych temperacjach nierównomiernych7. Jeśli chodzi o wysokość stroju – w swojej 
praktyce koncertowej miałam do czynienia z a'=415 Hz, a'=430 Hz, a'=440-442 Hz i a'=465 Hz. W tym 
kontekście to, że obdarzona zostałam słuchem absolutnie relatywnym, postrzegam jako dar.    
 
 Jestem zwolenniczką dialogu między muzykami skupionymi wokół HIP  oraz dystansującymi się 
od założeń tego nurtu. Własne poglądy w tej kwestii artykułuję m. in. w ramach prowadzonego przeze 
mnie przedmiotu Zagadnienia Wykonawcze Muzyki Dawnej dla wiolonczelistów i kontrabasistów oraz 
podczas wykładów8. Mam nadzieję, że pewnego rodzaju izolowanie się wspomnianych frakcji jest 
zjawiskiem przejściowym. Jako wykonawca i pedagog z dystansem odnoszę się do prób 
zaklasyfikowania osób umiejętnie łączących grę na instrumentach historycznych i współczesnych do 
jednej z tych kategorii. Pojęcie wykonawstwa historycznie świadomego uważam za bardzo 
pojemne i odnoszę je do wykonywania muzyki in genere. 
 Największą inspiracją dla mnie jako wykonawcy jest ludzki głos – zarówno mowa jak 
i śpiew. Za największy atut wiolonczeli uważam jej nasycone, "ludzkie" brzmienie. Fascynują 
mnie bliskie śpiewowi możliwości różnicowania barwy, cieniowania dynamicznego, łączenia dźwięków 
przy pomocy portamento i stosowania wibracji. Stopniowane vibrato może nadawać wykonaniom 
indywidualny, niepowtarzalny rys. W interpretacjach muzyki do 1-szej poł. XIX wieku  stosuję je 
oszczędnie, traktując jako jeden ze sposobów ozdabiania dźwięku. W muzyce późniejszej nie stronię od 
bardzo subiektywnego różnicowania jego częstotliwości. Barwę oraz rezonans łączę z bardzo intymną 
strefą wypowiedzi. W interpretacjach kompozycji od XVII w. po współczesność dużą wagę przywiązuję 
do świadomego kształtowania dźwięku pod względem dynamicznym, jako środka  o dużym wpływie 
na warstwę narracyjną.   
 Wieloletnie zaangażowanie w pracę dydaktyczną nie pozostało bez wpływu na mój rozwój. 
Kontakt ze studentami uważam za bardzo inspirujący. Jako pedagog zwracam uwagę na znaczenie  
intelektualnej analizy formy oraz na nieoczywistość decyzji interpretacyjnych, podkreślam także, że 
wrażliwość i intuicja to tylko niektóre z  pożądanych u artysty cech. Dużą wagę przykładam do 
wzmacniania indywidualności oraz kształtowania dobrego smaku. Pojęcie bon gôut traktuję 
ponadczasowo. Cenię możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem podczas prowadzenia kursów 
interpretacji. Do tej pory były to: Letnia Akademia Muzyczna  w Krakowie (2009), Forum Muzyka Dawna 
na UMFC  (2008-2013), Letnie Kursy Metodyczne  w Warszawie (2010), Międzynarodowy Festiwal 
Bachowski  w Świdnicy (2007, 2008), J. S. Bach – sztuka transkrypcji  w Akademii Muzycznej 

                                                 
5
 w przypadku wiolonczeli – oprócz standardowego sposobu strojenia: CGda,  używa się także tzw. ancient accord: BFcg, 

tzw. stroju bolońskego: CGdg, a przypadku wiolonczeli 5-strunowej: CGdad' lub CGdae' 
6
 w znaczeniu zarówno ang. temperament jak i pitch 

7
 np: strój mezotoniczny, Kirnberger, Young 

8 jednym z nich był wykład w ramach IV Letnich Kursów Metodycznych ZPSM im. F. Chopina: T. Kamińska  "Wiolonczela 
dawniej i dziś: wprowadzanie elementów historycznego wykonawstwa w nauczaniu gry na wiolonczeli – od świadomości do 
decyzji."  
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w Katowicach (2008) oraz prowadzony w ramach współpracy polsko-niemieckiej międzynarodowy kurs 
interpretacji w Trebnitz – Internationale Musikwerkstat Schloss Trebnitz (2010). 
  Moje najbliższe plany artystyczne obejmują wykonanie Moments musicaux na wiolonczelę solo 
K. Moszumańskiej-Nazar (Kraków, październik 2013), Sonaty G-dur BWV 1027 J. S. Bacha (Kijów, 
grudzień 2013), prowadzenie kursu interpretacji w Narodowej Ukraińskiej Akademii Muzycznej im.  
P. Czajkowskiego w Kijowie oraz wykonanie Koncertu wiolonczelowego a-moll Wq 170  C. Ph. E. Bacha 
w ramach Dni Bachowskich (Kraków, marzec 2014). Na rok 2014 planuję udział w prawykonaniu 
kompozycji na wiolonczelę i organy A. Zawadzkiej-Gołosz – Sploty. Zamierzam także kontynuować 
rozpoczętą wiosną 2013 r. pracę nad kolejnymi transkrypcjami utworów J. S. Bacha. 
      
 
            
        
 


