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Moja fascynacja muzyką dawną  datuje się od dzieciństwa; od kiedy pamiętam w domu 

rodzinnym słuchano organowej, klawesynowej, kameralnej muzyki Johanna Sebastiana 

Bacha, Domenico Scarlattiego, Georga Fredericha Händla, czy Arcangello Corellego.  

Można  powiedzieć że wychowałam się na nagraniach Joachima Grubicha, Elżbiety 

Stefańskiej, Władysława Kłosiewicza, orkiestry Amadeus pod dyr.Agnieszki Duczmal. 

Szkołę  Muzyczną I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie  kończyłam w klasie 

fortepianu, myśląc jednak przez cały czas o grze na klawesynie. 

Pod koniec mojej nauki, szkoła zakupiła klawesyn marki Ammer. W  związku z tym oprócz 

dyplomu z fortepianu mogłam również uzyskać dyplom z klawesynu. 

W 1990 roku  rozpoczęłam naukę w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu 

prof. Elżbiety Stefańskiej. Cały okres studiów to czas intensywnego rozwoju warsztatu gry 

na tym instrumencie, oraz czas wręcz zachłannego poznawania literatury klawesynowej  

XVII i XVIII wieku. Udział w klawesynowych konkursach w Warszawie, Pradze(półfinał), 

Lipsku, oraz uczestnictwo w licznych kursach mistrzowskich u polskich (Leszek Kędracki)  

i  zagranicznych Profesorów (Jaques Ogg, Huguette Drefus, Aline Zilberaich, Josa van 

Immerseel, Kenneth Gilbert) było bardzo cennym uzupełnieniem edukacji. Równocześnie 

starałam się pogłębiać wiedzę na temat historycznego wykonawstwa muzyki kameralnej 

będącej bardzo ważnym składnikiem wykształcenia muzyka klawesynisty. Miałam to 

szczęście że mogłam uczestniczyć w dużych projektach kameralnych takich jak :„Dydona i 

Eneasz” H.Purcella, w V Koncercie Brandenburskim i Koncercie  a-moll na 4 klawesyny 

J.S.Bacha. Akademię Muzyczną w Krakowie ukończyłam  w 1995 roku otrzymując dyplom 

z wyróżnieniem.  

 

W tym samym roku rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Klawesynu i 

Instrumentów Dawnych. Od tego momentu moją działalność na Uczelni wyznaczała praca 

dydaktyczna, oraz organizacyjna. Oprócz tego jako akompaniator w Katedrze Instrumentów 

Dętych, Perkusji i Akordeonu, brałam czynny udział w realizacji  projektów związanych z 

muzyką epoki baroku. W trakcie przygotowań do egzaminów semestralnych ze studentami 

klas fletu współczesnego i oboju starałam się dzielić swoją  wiedzą i spostrzeżeniami 

związanymi z rozwojem wiedzy na temat historycznie poinformowanego wykonawstwa. 

Jako asystent brałam udział w licznych kursach mistrzowskich starając się cały czas 

uzupełniać swoje wiadomości. Uczestniczyłam między innymi  w zajęciach tańca 

historycznego prowadzonych przez panią Romanę Maciug-Agnel, uważając iż klawesynista 

wykonujący  w dużej mierze muzykę taneczną powinien poznać historię tańca, podstawowe 

kroki  i układy choreograficzne. Późniejsze  ponowne zetknięcie się z Panią Romaną Agnel 

na wspólnym koncercie  utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że bliższe poznanie  

estetyki tańców XVI-XVIII w. pozwala wykonawcy na bardziej wnikliwą i świadomą  pracę 

z formą suity barokowej. 

W latach 1998-2000 uczestniczyłam w seminariach „Capita Selecta”poświęconych muzyce 

dawnej organizowanych przez fundację „Stichting Internationale Concerten en 

Werkgroepen” w Amsterdamie biorąc bierny udział w koncertach i wykładach takich 

wykonawców jak Gustaw Leonhard, Jaques Ogg, Bob van Asperen (klawesyn), 

Anner Bylsma (wiolonczela barokowa), Jill Feldman (sopran). 

Konfrontacja  z wielkimi specjalistami i osobowościami muzycznymi w tak niezwykłym 



mieście jak Amsterdam  było niebywałym doświadczeniem. 

Kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej, w zakresie dyscypliny artystycznej 

instrumentalistyka uzyskałam na podstawie przedstawionej pracy w postaci recitalu w  

2003 roku. 

W latach 2003-2010 pełniłam również  funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Bachowskiego w Krakowie, obecnie jestem członkiem komisji rewizyjnej. 

 

W 1996 roku zwieńczeniem festiwalu „ I Dni Bachowskie” na którym wykonywane były 

wszystkie koncerty klawesynowe Johanna Sebastiana Bacha było nagranie płyty  z 

wybranymi koncertami. Opiekunem tego artystycznego przedsięwzięcia była prof. Elżbieta 

Stefańska która również zarejestrowała jeden z koncertów Kompozytora. Wykonawcami -

solistami byli młodzi muzycy-studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Płyta ta była nominowana do nagrody Fryderyka w 1997 roku w kategorii muzyka 

klasyczna. W tym samym roku otrzymałam też nagrodę  Fundacji Kultury Polskiej (dla 

utalentowanego młodego artysty)  za „błyskotliwy i rokujący duże nadzieje debiut 

muzyczny”. 

Przez  następne lata moja współpraca z prof. Elżbietą Stefańską przeniosła się również na 

grunt działalności artystycznej. Pani Profesor zapraszała mnie do wspólnych koncertów na 

znaczących polskich festiwalach m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, Studiu 

Polskiego Radia w Katowicach, Międzynarodowym Festiwalu w Wygiełzowie, Muzyka 

zaklęta w Drewnie, na których prezentowałyśmy wielokrotnie koncerty na 2 i 3 klawesyny 

Johann Sebastiana Bacha. Miałam również zaszczyt brania udziału w koncercie 

poświęconym pamięci Jej matki Haliny Czerny-Stefańskiej, który się odbył w auli 

Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2007 zostałam zaproszona 

przez Panią Profesor do udział  w nagraniu  utworów Johanna Sebastiana Bacha dla 

japońskiej firmy IMC. Opis tego przedsięwzięcia umieszczam w dalszej części autoreferatu.  

Warto wspomnieć iż wspólne granie z tak znakomitą polską klawesynistką dawało mi 

ogromną satysfakcję i znacząco wpłynęło na mój rozwój muzyczny. 

 

Od zawsze  fascynowała mnie twórczość Johanna Sebastiana Bacha. Przeglądając mój 

repertuar i działalność koncertową można zauważyć że właśnie utwory tego kompozytora 

wykonywałam  najczęściej. 

Fascynacja muzyką lipskiego Kantora wpłynęła na obecne moje zainteresowanie 

twórczością Johanna Jacoba Frobergera muzyka cieszącego się estymą u kompozytorów i 

teoretyków XVII i XVIII w. Ten spadkobierca Frescobaldiego podróżując po całej Europie 

czerpał inspiracje ze źródeł włoskich,francuskich i angielskich. Jego utwory zajmują 

wyjątkową pozycję w kształtowaniu stylistycznego pomostu pomiędzy muzyką jego 

nauczyciela Girolamo Frescobaldiego a kompozycjami francuskich  klawesynistów i 

lutnistów, łącząc tym samym bardzo odmienną stylistykę włoską i francuską. 

Jako  niestrudzony podróżnik nie przestawał asymilować różnorodnych wpływów, oraz 

oddziaływać na liczne pokolenie XVII i XVIII-wiecznych kompozytorów. 

Kopie jego utworów sporządzali między innymi Matthias Weckmann, Georg Muffat, 

Johann Christoph Bach, Johann Philipp Kirnberger i oczywiście Johann Sebastian Bach, 

który szczególnie upodobał sobie styl toccatowy XVII-wiecznego kompozytora. 

Johann Jacob Froberger pozostawiając dziedzictwo w postaci wspaniałych wciąż nowo 

odkrywanych manuskryptów pozwala nam na eksplorację nieznanych wątków związanych 

z jego burzliwym życiem  i pasjonującą twórczością. Jego utwory o ogromnej 

ekspresyjności i sile wyrazu, oraz fakt iż komponował prawie wyłącznie na instrumenty 



klawiszowe nasuwa porównanie do Fryderyka Chopina klasyfikując go jako prawdziwie 

„romantycznego”kompozytora XVII wieku. Zaciekawienie tą nietuzinkową postacią, 

skłoniło mnie do podjęcia próby przygotowania publikacji na temat kompozytora,  

jak również wykładów połączonych z prezentacją muzyczną. 

 

Przez cały czas zatrudnienia  na Uczelni włączałam się aktywnie w prace organizacyjne 

Katedry. W 1996 roku po raz pierwszy byłam współorganizatorem I Festiwalu „Dni 

Bachowskie w Krakowie”, którego pomysłodawcą i opiekunem artystycznym była  

prof. Elżbieta Stefańska. 

Przez pierwsze sześć festiwali pomagałam w  pozyskiwaniu środków finansowych 

potrzebnych do zorganizowania przedsięwzięcia, zajmowałam się  organizacją noclegów, 

projektowaniem plakatów, składaniem programów i zaproszeń. W następnych latach 

sprawami czysto organizacyjnymi zajmowało się biuro koncertowe AM w Krakowie, stronę 

merytoryczną i  programową nadzorowała prof. Stefańska, ja natomiast sprawowałam  

funkcję koordynatora festiwalu przez jego 14 edycji. Dziesięciokrotnie brałam również 

czynny udział wykonując programy solowe i kameralne. Wielokrotnie organizowałam lub 

współorganizowałam kursy mistrzowskie  wykładowców z uczelni polskich i zagranicznych 

m.in.Therese de Goedhe, Jaquesa Ogga, Annelie de Man, Elżbiety Chojnackiej, Marka 

Krolla, Carol Libermann, pilotowałam  wykłady Marka Dyżewskiego i Bohdana Pocieja. 

Przez wiele lat przygotowywałam  dla KBN sprawozdania z działalności artystycznej 

poszczególnych pracowników, jak również  pod nadzorem prof. Elżbiety Stefańskiej 

sporządzałam plany i sprawozdania całej Katedry.  

 

Oczywiście  niezwykle istotnym elementem działalności nauczyciela akademickiego jest 

dydaktyka. Prowadząc zajęcia z klawesynu dodatkowego, zespołów kameralnych, 

akompaniamentu, a także wykłady w ramach zagadnień muzyki dawnej dla pianistów oraz 

literatury przedmiotu dla klawesynistów staram się dzielić własną wiedzą i 

umiejętnościami. Wiele uwagi poświęcam aspektowi historycznemu praktyki wykonawczej 

obejmującej kwestie frazowania, właściwego zdobnictwa, artykulacji i tempa. Zwracam  

szczególną uwagę aby wszystkie te składniki służyły  do budowy ekspresji  utworu opartej 

na barokowej retoryce. Owo kreowanie materii muzycznej  z młodymi adeptami sztuki 

pozwala na własny rozwój wrażliwości muzycznej, oraz systematyczne budowanie 

doświadczenia pedagogicznego. 

 

Moje plany na przyszłość oscylują wokół koncertów i wykładów . 

W lutym przedstawiłam  wykład i prezentację w Akademii Muzycznej we Wrocławiu na 

temat „Johann Jacob Froberger - fascynujący twórca i człowiek”, następnie ten sam temat  

zaprezentuję we wrześniu w Średniej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Plany koncertowe 

związane są z występami z  Markiem Mleczko (obój) i  Pawłem Soleckim (fagot) 

Program koncertów będzie obejmował Sonaty  Händla, Telemanna,Vivaldiego, oraz 

kompozytorów współczesnych. 

Drugi projekt koncertowy obejmuje utwory na dwa klawesyny takich kompozytorów jak 

J.Mattheson, W.F.Bach, J.L.Krebs, J.S.Bach. Repertuar ten wykonam z  Urszulą Stawicką – 

klawesynistką i organistką, współzałożycielką fundacji Consortium Sedinum działającej w 

Szczecinie. 

 

 

 



Jako „wskazane osiągnięcie wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 

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

(Dz.U.nr 65,poz.595 ze zm.)” pragnę przedstawić nagranie  na nośniku DVD.  

Nagranie to jest częścią składową:”Compendium Muzyki Renesansu i Baroku” 

zrealizowane w 2007 roku i wydane przez japońską firmę IMC Music Publisher Ltd. 
Projekt ten był pierwszym tak wielkim japońskim przedsięwzięciem fonograficznym. 

Podczas produkcji trwającej ponad 2 i pół roku dokonano nagrań wideo w stylowych, 

historycznych wnętrzach pałaców i kościołów w całej Europie, przede wszystkim na terenie 

Włoch, Niemiec i Polski. Na płytach tej serii znalazło się 371 utworów prezentujących 

muzykę dworską, kościelną, oraz kompozycje uświetniające ważne uroczystości 

państwowe. 

Mój udział w tym dużym projekcie zaznaczył się rejestracją następujących utworów 

 Johanna Sebastiana Bacha: 

1.Preludium i Fuga   C-dur  BWV 846     Das Wohltemperierte Clavier  –   tom I 

2.Preludium i Fuga   c-moll BWV 871     Das Wohltemperierte Clavier  –   tom II 

3.Preludium i Fuga   d-moll BWV 875     Das Wohltemperierte Clavier  –   tom II 

4.Suita angielska g-mol  BWV 808 

5.Suita francuska G-dur  BWV  816 

6.Koncert na 2 klawesyny c-moll BWV 1060 

 Łączny czas nagranych przeze mnie utworów wynosi około 51 minut. 
 

 

W trakcie pracy nad tymi utworami miałam okazję zmierzyć się z różnymi stylami 

kompozytorskimi  prezentowanymi przez J.S.Bacha, kompozytora który w sposób  

doskonały potrafił łączyć starannie dobrane  nowoczesne  nurty muzyczne z tradycyjnymi 

gatunkami i technikami kompozycji. 

Możemy więc poznać Bacha-nauczyciela, mistrza kontrapunktu(DWK), Bacha – w stylu 

francuskim,(Suita francuska G-dur,Suita angielska g-moll), Bacha posługującego się w 

mistrzowski sposób stylem koncertującym. 

Uważam że nie jest możliwa, właściwa  interpretacja tych utworów bez wiadomości na 

temat historycznej praktyki wykonawczej opartej na źródłach z epoki, obejmującej kwestie 

artykulacji, frazowania i zdobnictwa improwizowanego. Jednak nie tylko te czynniki mają 

wpływ na obraz utworów. Poprawne  wykonanie powinno się również opierać na wiedzy 

dotyczącej celu  i okoliczności ich powstania .Wszystkie te aspekty poddane właściwej 

analizie pozwolają  zbliżyć się do należytej interpretacji. 

Preludia i fugi skomponowane „...dla użytku i korzyści muzykalnej młodzieży spragnionej 

nauki, jak i dla rozrywki tych, którzy są już zaawansowani w studiach” prezentują 

improwizacyjny i swobodny styl w preludiach, oraz ścisły kontrapunktyczny w fugach. 

Trzy preludia przeze mnie prezentowane ukazują  odmienną fakturę i charakter.  

W pierwszym preludium C-dur opartym na rozłożonych akordach wiodącym elementem 

jest harmonia, oraz piękne brzmienie instrumentu które możemy  uzyskać wykonując je 

artykulacją überlegato polegającą na zatrzymywaniu poszczególnych dźwięków. 

Odmienną fakturą operuje kompozytor w preludium c-moll (dwugłosowy dialog); 

preludium d-moll natomiast to esencja wirtuozerii. Fuga d-moll stoi w zupełnej do niego 

opozycji, prezentując temat złożony z  figur triolowych oraz schodzących  pochodów 

sekundowych, które powodują, że charakter utworu jest smutny i melancholijny. 

W suicie francuskiej G-dur starałam się oddać poprzez ornamentację, frazowanie, 

artykulację  oraz  odpowiednią dla każdego tańca akcentuację charakter stylu francuskiego 



tak bardzo widocznego w tych krótkich tańcach. 

Odmienny charakter  prezentuje Suita angielska g-moll, skomponowana wraz z całym 

cyklem jeszcze w okresie weimarskim. Otwierające je preludium zawiera  elementy 

koncertu włoskiego, przeplatając fragmenty akordowego tutti i wirtuozowskiego sola.  

Mając do dyspozycji instrument dwumanuałowy mogłam w naturalny sposób wykonać 

solo-piano, tutti-forte zmieniając manuały. 

Szczególną uwagę poświęciłam sarabandzie z rozpisanym przez Bacha wspaniałym 

zdobnictwem . Jest to część o bardzo dużym ładunku emocjonalnym, ukazująca (zwłaszcza 

w zdobnictwie pojawiającym się w powtórkach ) geniusz niemieckiego kompozytora. 

Francuski courant  ze zmienną akcentuacją, oraz włoskie corrente w suicie francuskiej G-

dur pokazuje że Bach znał gruntownie oba idiomy stylistyczne i konsekwentnie je stosował. 

Koncert c-moll BWV  1060  jest wspaniałym przykładem stylu koncertującego, a zarazem 

konstruktywizmu bachowskiego. Otwiera to przed wykonawcami szerokie pole interpretacji 

w zakresie naśladownictwa, wariantowości, kontrastowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


