
 

 

 

JOANNA  KAWALLA 
Pochodzi z rodziny o wielowiekowych 
tradycjach muzycznych. Naukę gry na 
skrzypcach rozpoczęła w 5 roku życia 
pod kierunkiem prof. Stanisława 
Hajzera, a następnie kontynuowała ją              
u prof. Zenona Brzewskiego, prof. 
Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Iwony 
Wojciechowskiej. W 1999 roku 
ukończyła studia muzyczne w Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie 
w   klasie    skrzypiec.   Ukończyła   także  

koncertowe studia podyplomowe w Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater                           
w Saarbrücken w Niemczech w klasie jednego z najwybitniejszych pedagogów XX wieku prof. 
Valerego Klimova. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuk muzycznych                            
w Akademii Muzycznej im. I .J. Paderewskiego w Poznaniu.  
 
Joanna Kawalla  jest laureatką pierwszych nagród na wielu konkursach. Otrzymała także medale                  
i dyplomy uznania za zasługi artystyczne m.in. od Prezydenta RP, Dowództwa Armii Amerykańskiej, 
Rządu Kuwejtu. Przez wiele lat była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Wybitnie 
Uzdolnionych, Funduszu na Rzecz Dzieci, otrzymała także stypendium Rządu Republiki Federalnej 
Niemiec - DAAD. 
 
Od najmłodszych lat prowadzi bogatą działalność koncertową, jako solistka i kameralistka. 
Występowała na wielu prestiżowych estradach polskich i zagranicznych   ułgaria,  elgia,  zechy, 
 horwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Korea Płd., Niemcy, Polska, Słowacja, Szwajcaria, 
Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka  rytania, Włochy , znajdując uznanie w oczach krytyki 
i publiczności. Dokonała też licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, Radia     oraz dla firm 
fonograficznych polskich (Veriton, DUX) i zagranicznych (Vienna Modern Masters – Austria /USA, 
SEM – Korea Płd. . 
 
W swoim repertuarze posiada wybitne dzieła klasyki skrzypcowej. Wykonuje również z wielkim 
powodzeniem utwory współczesnych kompozytorów, często dokonując ich światowych 
prawykonań. 
 
Obok działalności artystycznej zajmuje się też pedagogiką, pracując nie tylko w Polsce, ale również 
na uczelniach zagranicznych – amerykańskich, kuwejckich i koreańskich. Obecnie jest adiunktem 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczyła także w pracach jury III i IV Międzynarodowego 
Konkursu im. Fryderyka Chopina w Kuwejcie. 
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