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Pochodzę z rodziny, w której muzycznym przewodnikiem jest mój Dziadek, Melchior 
– organista, nauczyciel gry na instrumentach klawiszowych (organy, fortepian)             
w szkole muzycznej. Pozostali członkowie rodziny również są utalentowani 
muzycznie – rodzice potrafią grać na różnych  instrumentach, a moja starsza siostra 
jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 
 
Moje początki? Jako czterolatka próbowałam już sięgać klawiatury fortepianu i do 
czasu kiedy skończyłam sześć lat uczyłam się gry na tym instrumencie. Później 
wybrałam skrzypce. Była to moja autonomiczna decyzja, której nie żałuję. Tym 
bardziej, że miałam szczęście pracować z bardzo mądrymi, przyjaznymi 
nauczycielami w Szkole Muzycznej I stopnia w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Szkole 
Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. Jedną z najmilej 
wspominanych przeze mnie osób jest Pani mgr Gajana Liszka, która przez wiele lat 
uczyła mnie przezwyciężania technicznych trudności instrumentu, a przede 
wszystkim pomogła zrozumieć fenomen muzyki i artysty.  
 
Studia to już Katowice. Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego, którą 
ukończyłam w 2014 roku. To czas doskonalenia warsztatu gry w klasie skrzypiec 
Pana adiunkta dr Adama Mokrusa. To także czas przyjaźni i zamiłowania muzyki 
kameralnej, którego owocem jest działający po dziś dzień Kwartet Smyczkowy 
Apotheosis. Koncertowałyśmy w kraju i zagranicą, brałyśmy udział w festiwalach,                
a także konkursach gdzie zajmowałyśmy czołowe miejsca. Zaszczytem dla Kwartetu 
była współpraca z wybitnymi muzykami i pedagogami, między innymi z Panem 
Markiem Mosiem, szefem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Aukso. 
 
Gorzów? Najpierw jeden projekt – koncert Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej podczas 
Festiwalu Transatlantyk w Poznaniu. Rok później, w czerwcu, zdany egzamin i etat          
w „pierwszych skrzypcach”.  
 
Najważniejszym dla mnie, jako wykonawcy, jest to by w słuchaczu wzbudzić emocje 
– to znaczy mieć je w sobie, emanować nimi – dać nie tylko rzemieślniczy, odtwórczy 
popis, ale przekonać interpretacją niezależnie czy swoją, czy całego zespołu, 
orkiestry. Wszystko jednak zaczyna się od spraw bardziej przyziemnych - od 
ćwiczenia. Często pierwsze spojrzenie w partyturę budzi moje obawy, lecz później 
pierwsza próba i jest co raz lepiej. Grając, lubię jednocześnie słuchać całego 
zespołu. Koleżanki i koledzy dopełniają moje postrzeganie, percepcję danego 
utworu. Poszczególne partie instrumentów uzupełniają się wzajemnie tworząc piękno 
muzycznej mozaiki.  
  
Muzyka współczesna w programie koncertowym? Lubię muzykę współczesną. Tak, 
to jest wyzwanie dla Muzyka. Ale ta „inność” od muzyki np. romantycznej jest 
budująca, poszerzająca  nasze myślenie o Muzyce a przez swoje wymagania 
techniczne tworzy większą bazę wykonawcy. 
 
Artysta? Sądzę, że artysta to nie człowiek, który odtwarza a tworzy nowe wartości. 
Kiedy  wychodzi się na scenę z instrumentem ma się w sobie jakąś dumę, poczucie, 
że robi się coś ważnego, potrzebnego. Coś, co sprawi, że odbiorca choć na chwilę 
oderwie się od codziennych problemów i zatraci w kontakcie z muzyką. 


