
MONIKA  WOLIŃSKA / dyrygent  
 

Zapewne zabrzmi to niezbyt wyszukanie ale taka jest prawda, że Muzykę wyssałam 
z mlekiem mojej Mamy. Także zdolność czucia Muzyki, wrażliwość i słuch absolutny, 
który czasem pomaga, a niekiedy przeszkadza. 
 

Mama przez ponad trzydzieści lat pracowała jako Nauczyciel w Szkole Muzycznej      
w Chełmie. W naszym domu, odkąd pamiętam, zawsze była Muzyka.  Znakomity 
wpływ na moją edukację, nie tylko muzyczną, ale także osobowościową miała moja 
Babcia, Władysława. Bardzo dużo Jej zawdzięczam. Ale to właśnie Ją niestety 
oszukiwałam, że ćwiczę grę na skrzypcach. Teraz, w rodzinie, opowiada się o tym      
w formie anegdoty. Otóż w domu był magnetofon kasetowy, na którym  nagrywałam 
siebie podczas ćwiczenia na skrzypcach. Kiedy chciałam pobawić się zabawkami, 
samochodami, włączałam magnetofon... Oczywiście Babcia po jakimś czasie 
zorientowała się w moim dziecięcym fortelu. W końcu ileż razy można grać np. z tym 
samym błędem? 
 

Koniecznie chciałam grać na fortepianie, zresztą instrument był w domu i zawsze 
chętniej siadałam przy klawiaturze niż sięgałam po skrzypce. Ale stało się inaczej –  
zadecydowano, że przy takim słuchu, zdolnościach – tylko skrzypce. Na fortepianie 
gram do dzisiaj...uwielbiam. 
 

Kto był pierwszym nauczycielem, guru? Bez wątpienia Profesor Antoni 
Stelmaszczyk. 
Człowiek wielkiej kultury i klasy, świetny skrzypek, człowiek, który po prostu kochał 
Muzykę. To On nauczył mnie, że granie ma być przyjemnością. A już wspólne 
muzykowanie ma dawać radość, poczucie więzi. Często muzykowaliśmy                   
na zajęciach w duecie.  
 

Pierwsze koncerty? O! Już kiedy miałam sześć, siedem lat grałam solo ze szkolną 
orkiestrą. I nie były to błahe „rzeczy”. 
 

Dzieciństwo w Chełmie, a „dorosłość” – ta dorosłość kiedy ma się czternaście, 
osiemnaście lat – to już Lublin. I po Chełmie, gdzie Rodzina, znajomi, poczucie 
bezpieczeństwa – w Lublinie zderzenie się z konkurencją, odpowiedzialnością           
za siebie, za swoją naukę. Samodzielne podejmowanie decyzji w najróżniejszych 
sprawach. Bardzo dużo ćwiczyłam, grałam w zespołach kameralnych. 
 

Z czasów pobytu w Lublinie dwie Panie zapisały się złotymi zgłoskami w mojej 
świadomości, pamięci: nauczycielka skrzypiec - Pani prof. Maria Świeca i Pani 
Elżbieta Winiarczyk - polonistka. Obu Paniom wiele zawdzięczam. Wiele z ich rad 
pamiętam i stosuję do dzisiaj. 
 

Po Lublinie – Bydgoszcz. W niej Akademia Muzyczna i Pan prof. Henryk Bałaban.      
To dzięki Niemu przełamałam wszelkie blokady dotyczące gry na skrzypcach, to On 
moje konstatacje „nie dam rady”  przerobił na przyjemność muzykowania, grania. 
Bardzo Jemu za to dziękuję. Kiedyś, podczas próby powiedział: „Ty to byś chciała by 
jedne skrzypce, Twoje skrzypce, były całą orkiestrą”. Potem był jeszcze pewien 
koncert, na którym byłam na widowni filharmonii, wtedy pojawiło się marzenie. 
 



Na czwartym roku, z błogosławieństwem Profesora, pojechałam na egzamin            
do Akademii Muzycznej w Warszawie, na Wydział Dyrygentury. Zdałam.                      
I tak pierwszy rok w Warszawie, ostatni w Bydgoszczy.  
 

Dyplom skrzypcowy? Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa.                  
Tyle, że nie z orkiestrą za sobą, a z towarzyszeniem fortepianu. 
 

A granie w orkiestrach? O tak, w wielu. Capella Bydgostiensis, Orkiestra Filharmonii 
Pomorskiej, Orkiestra Kameralna prof. Pawła Radzińskiego, Akademicka… 
 

Tak naprawdę? Owszem, cieszyłam się, że okres „skrzypcowy” mam za sobą, że 
będę mogła zająć się tylko nauką dyrygentury, później dyrygowaniem. Tutaj wielki 
ukłon w stronę Profesora Ryszarda Dudka. To człowiek wielkiej pokory wobec 
Muzyki, Sztuki. Uczył nie tylko „obsługiwania” batuty, także etyki, sposobu oddania 
się swojemu fachowi i tego… by woda sodowa nie uderzyła do głowy!  
 

Owszem, nie miał ze mną łatwo – szlifowanie twardego materiału jest zawsze trudne! 
Ale też nie zabił ani mojej wrażliwości, ani sposobu otwierania się na Muzykę. 
Pozwolił dochodzić samej do konkluzji, odpowiedniego myślenia, pozostać sobą. 
Wszystko według Profesora miało być naturalne, bez pośpiechu i nie za wszelką 
cenę! 
 

A jak myślałam o swojej dyrygenckiej przyszłości? Jakoś samo się poukładało. 
Najpierw dyrygentura w Akademii Muzycznej w Warszawie, później asystentura przy 
Maestro Jerzym Semkowie – to orkiestra Sinfonia Iuventus, koncerty jako dyrygent 
gościnny w kraju i za granicą, no i Gorzów. Tutaj, jak to często w moim życiu bywa – 
przypadkiem. Najpierw dzwoniłam do dyrekcji F.G. w sprawie wynajęcia Sali             
na nagranie pieśni Eugeniusza Morawskiego, kilka dni później dostałam propozycję 
zadyrygowania w zastępstwie. 
 

Artysta? Tak, to życie w innej przestrzeni. Artysta to szczęściarz. Chociaż „budzenie” 
się z tej innej przestrzeni bywa niekiedy bardzo bolesne. Jako Muzycy, mamy tej 
przestrzeni więcej, zostaje w nas na dłużej – właśnie Muzyka zostaje, nawet jeśli 
przestanie się ją grać, jest... Bez wątpienia jesteśmy szczęściarzami i to jest misja, 
bazująca na uczciwości wobec sztuki, prawdziwości Jej odczuwania i przekazywania 
tych odczuć publiczności. Jeszcze pracowitość i klasa. Wtedy i tylko wtedy możemy 
mówić o Artyście.  
 
 

Carnegie Hall? Cudowne doświadczenie atmosfery pracy, pasji tworzenia, 
doświadczenia akustycznego i bycia w tamtym miejscu. Bo to nie jest miejsce 
zwyczajne. To jedno z moich najwspanialszych, muzycznych wspomnień. Inne? 
Sinfonietta Cracovia oraz Chór Polskiego Radia i Chór UJ – kompozycja Jana A.P. 
Kaczmarka UNIVERSA – Opera Otwarta, napisana z okazji 650-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zresztą... Każdy przeżyty z Muzykami i Publicznością koncert jest 
wielkim wspomnieniem.    
 


