
AUTOREFERAT 

1. Imię i nazwisko: Agata Kielar-Długosz 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne: 

stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny instrumentalistyka, 
specjalność flet 
rok otrzymania 2013 
stopień magistra sztuk muzycznych, kierunek instrumentalny, specjalność flet 
rok otrzymania: 2003 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 
artystycznych: 
miejsce: Akademia Muzyczna w Krakowie, kierunek instrumentalny, specjalność flet 
lata: 2007-2015 
stanowisko: asystent 

miejsce: Bayerische Symphonieorchester Munchen oraz Junge Munchner 
Philharmonie 
lata: 2005-201 O 
stanowisko: muzyk/solista - flecista 

miejsce: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu 
lata: 2005-2006 
stanowisko: muzyk-flet/piccolo 

miejsce: Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda 
lata: 2003-2004 
stanowisko: muzyk/solista - flecista 

miejsce: Filharmonia Kaliska 
lata: 2002-2003 
stanowisko: muzyk/solista - flecista 

4.Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz 882 ze zm. W Dz. U. z 2016 r. poz 1311): 

Płyta CD For You, Anne-Lill (DUX 1475) zawierająca następujące utwory: 

Aleksander Tansman (1897-1986) Sonatina (1925) na flet i fortepian 
Moden~ 
Intermezzo 
Scherzo (Fox-Trot) 
Notturno 
Finale 

Andrzej Panufnik (1914-1991) Hommage a Chopin. Suita polska (1949) na flet i 
fortepian 



1.Preludium.Andante 
2.Alleg retto 
3. Interludium.Andantino 
4.Vivo 
5. Postludium. Andante 

Wojciech Kilar (1932-2013) Sonatina (1951) na flet i fortepian 
Allegro 
Andante con moto 
Rondo-Allegro 

Witold Lutosławski (1913-1994) 3 Fragmenty (1953) na flet i fortepian 
Magia 
Odys na Itace 
Presto 

Piotr Perkowski (1901-1990) lntennezzo. Sonet romantyczny (1954) na flet 
fortepian 

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) For You, Anne-Ul/ op.58 (1986) na flet 
i fortepian 

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) Valentine piece op.70 (1996) na flet solo 

Krzysztof Penderecki (*1933) Misterioso (1954) na flet i fortepian 

Wykonawcy: 
Agata Kielar-Długosz flet 
Andrzej Jungiewicz fortepian 

W niniejszym autoreferacie pragnę przedstawić zakres swoich dokonań 
artystycznych i pedagogicznych. Chciałabym również zaprezentować genezę swoich 
zainteresowań muzycznych oraz przedstawić dzieło artystyczne podlegające ocenie 
w toku przewodu habilitacyjnego. 

Początkowym kierunkiem realizacji własnej drogi muzycznej była działalność 

orkiestrowa, którą rozpoczęłam w trakcie studiów magisterskich w wyniku wygranych 
przesłuchań na stanowisko flecisty/solisty w Orkiestrze Filharmonii Kaliskiej. 
Następnie równolegle ze studiami, kontynuowałam ją w Filharmonii Zielonogórskiej, 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz w licznych zespołach orkiestrowych poza 
granicami kraju w trakcie studiów mistrzowskich m.in.: w M0nchner 
Kammerorchester, Bayerische Symphonieorchester M0nchen, Bach Collegium 
M0nchen, Junge M0nchner Philharmonie oraz wielu innych. Grając partię pierwszego 
fletu poznałam bogaty repertuar symfoniczny i operowy, co pozwoliło rozwinąć moją 
osobowość. Czerpałam inspirację z postaw artystycznych zarówno solistów jak i 
dyrygentów, co w połączeniu ze studiami instrumentalnymi, wywarło istotny wpływ na 
mój rozwój muzyczny. 
Studia magisterskie zwieńczył mój debiut jako solistki grającej z towarzyszeniem 
orkiestry, co przyczyniło się że głównym kierunkiem realizacji własnej , dalszej drogi 
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artystycznej stała się solowa i kameralna działalność estradowa. Ważnym atutem na 
tej drodze były wygrane jeszcze podczas studiów w Niemczech konkursy 
międzynarodowe. 

Moje poszukiwania dotyczące rozwoju fletowej sztuki wykonawczej, a także 
fascynacja francuską literaturą muzyczną i jej estetyką brzmieniową, złożyły się na 
dzieło artystyczne prezentowane w ramach przewodu doktorskiego. Jego istotą była 
geneza współczesnej szkoły gry fletowej i jej znamienny wpływ na repertuar tego 
instrumentu. Praca nad rozprawą doktorską i materiałem dźwiękowym składającym 
się na dzieło artystyczne, zachęciła mnie do dalszych poszukiwań. 

W polu moich szczególnych zainteresowań wykonawczych znalazła się muzyka 
polska, zarówno ta najnowsza jak i wcześniejsza , mało propagowana. 
Kontynuacją idei popularyzowania rzadko wykonywanej muzyki, stała się praca nad 
płytą Mercadante, Doppler, Karłowicz (DUX 0868), zrealizowana w 2011 roku wraz z 
moim mężem Łukaszem Długoszem , Elbląską Orkiestrą Kameralną pod batutą 
Marzeny Diakun, prezentująca zapomniane dzieła polskiego kompozytora 
romantycznego urodzonego we Lwowie - Franciszka Dopplera. Płyta zebrała 
pochlebne recenzje i do dziś obecna jest w polskich oraz europejskich rozgłośniach 
radiowych. 
Promocja muzyki fletowej Franciszka Dopplera, a w szczególności jego koncertu d
moll na 2 flety i orkiestrę symfoniczną , (który wielokrotnie wspólnie z mężem 
wykonywaliśmy, rejestrując go również na płycie DVD jak również archiwalnie dla 
Polskiego Radia), stała się jednym z moich priorytetów artystycznych. Innym ważnym 
dziełem zarejestrowanym archiwalnie dla Polskiego Radia, była Serenada na 2 flety i 
orkiestrę kameralną Romana Palestra, którą wykonywaliśmy z towarzyszeniem 
Polskiej Orkiestry Kameralnej Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. 

Fascynacja polską muzyką współczesną towarzyszyła mi już w czasie studiów 
magisterskich, podczas których zetknęłam się z utworami kolegów, studentów 
kompozycji oraz wykładowców Akademii Muzycznej. Muzyka najnowsza pozwala na 
indywidualną interpretację , bez odwoływania się do uznanych wzorców, wymaga 
kreatywności i wyobraźni muzycznej. Podczas studiów podyplomowych w Weimarze, 
Monachium i New Haven, niejednokrotnie zarówno z inicjatywy własnej jak i 
pedagogów, miałam okazję poszerzać swój repertuar o utwory z polskiej literatury 
fletowej (Andrzej Panufnik, Krzysztof Meyer, Witold Lutosławski , Tadeusz Baird), a 
ich wykonanie spotykało się z entuzjastycznym odbiorem słuchaczy. Studiując w 
renomowanych ośrodkach , zdałam sobie sprawę, że poza granicami kraju rodzimy 
repertuar fletowy jest praktycznie nieznany. Dlatego po ukończeniu studiów 
mistrzowskich, w trakcie mojej wzmożonej działalności estradowej, jednym z 
najistotniejszych celów stała się promocja muzyki polskiej w kraju i za granicą. Od 
chwili złożenia pracy doktorskiej w 201 O roku wielokrotnie uczestniczyłam w 
wykonaniach i prawykonaniach polskiej muzyki fletowej , solowej i kameralnej. 

Znamiennym wydarzeniem, podczas którego narodziła się myśl o misji propagowania 
muzyki polskich kompozytorów współczesnych oraz zachęcania ich do tworzenia i 
wzbogacania literatury fletowej, był recital na Festiwalu Musica Polonica Nova 2008, 
na którym obok klasyki muzyki współczesnej (Tadeusz Szeligowski, Robert 
Muczyński) prawykonałam utwory napisane specjalnie na tę okazję, autorstwa 
wyróżniających się twórczyń współczesnych (Monika Kędziora , Jagoda Szmytka). 
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Od tego momentu, rozpoczęłam jako solistka, a także w duecie z mężem Łukaszem 
Długoszem, aktywną działalność mającą na celu wzbogacanie literatury fletowej o 
nowe utwory. W 2016 roku została wydana płyta Flute Reflections (DUX 1333) na 
której znalazł się m.in. koncert Janusza Bieleckiego dedykowany naszemu duetowi. 
Nagrania dokonaliśmy przy współpracy z orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. 
W.L~tosławskiego w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. Płyta otrzymała 
nominacje do prestiżowej nagrody fonograficznej ICMA 2018 (dawnej MIDEM) w 
kategorii koncert solowy, konkurując z takimi nagraniami jak: Sol Gabetta, Berliner 
Philharmoniker, Simon Rattle (Sony 88985360192) czy Mare-Andre Hamelin, London 
Philharmonic Orchestra, Vladimir Jurowski (Hyperion CDA68145). 
Z każdym rokiem zwiększała się ilość projektów związanych ze współpracą z 
kompozytorami, w wyniku czego powstało wiele utworów na 2 flety dla naszego 
duetu, (działalność koncertowa z moim mężem stała się nieodłączną częścią tej 
współpracy). W efekcie powstały m.in. koncerty fletowe takich kompozytorów jak: 
Pawła Mykietyna, Pawła Łukaszewskiego, Jerzego Kornowicza, Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil , Piotra Mossa, Marcina Błażewicza, Justyny Kowalskiej-Lasoń . 
Dzieła polskich twórców współczesnych, miały swoje wykonania na wielu estradach 
filharmonicznych oraz podczas prestiżowych festiwali, takich jak: Poznańska Wiosna 
Muzyczna, Musica Polonica Nova, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, Sacrum non 
Profanum, Festiwal Kompozytorów Krakowskich, Muzyka na Szczytach, Jeszcze 
Polska Muzyka, Muzyka w Starym Lwowie, Emanacje. 
Wiele ze światowych prawykonań , które odbyły się na polskich estradach 
filharmonicznych , doczekało się rejestracji archiwalnych, a także kolejnych powtórzeń : 
Lasy deszczowe Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil po prawykonaniu zabrzmiały 
podczas inauguracji 59.Festiwalu Warszawska Jesień wraz z orkiestrą Filharmonii 
Narodowej pod batutą Maestro Jacka Kaspszyka oraz na 29.Festiwalu Musica 
Polonica Nova pod kierunkiem Benjamina Shwartza z orkiestrą NFM Filharmonii 
Wrocławskiej ; Epigramy Jerzego Kornowicza, po prawykonaniu zostały powtórzone 
na 7.NDI Sopot Classic Festival z Sopocką Filharmonią Kameralną pod kierunkiem 
Dawida Runtza oraz w cyklu koncertowym Muzyka bez Poklasku z Sinfoniettą 

Cracovia pod dyrekcją Maestro Jerzego Maksymiuka. Koncert podwójny Pawła 
Mykietyna został powtórzony wraz z Sinfonia Varsovia pod batutą Bassema Akiki na 
13.Festiwalu Muzyki Polskiej, na 9.Festiwalu Muzyka na Szczytach z Sinfoniettą 
Cracovia pod batutą Juri Gilbo, z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej pod batutą 
Charlesa Olivieri-Munroe a także został wykonany wraz z transmisją radiową na żywo 
w programie PR2 Filharmonia Dwójki z Polską Orkiestrą Radiową pod kierunkiem 
Michała Klauzy. Koncert Justyny Kowalskiej-Lasoń został powtórzony na 39.Dniach 
Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem pod batutą Marka Mosia z Orkiestrą 
Kameralną Aukso. Koncert podwójny Janusza Bieleckiego wśród licznych powtórzeń 
na estradach polskich, został wykonany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii w Koszycach pod batutą Zbynka Mullera oraz Filharmonikami Lwowskimi 
pod batutą Sergeia Burko na inauguracji 1.Festiwalu Muzyka w Starym Lwowie. 
Wyżej wymienione prestiżowe wydarzenia świadczą o fakcie, iż utwory po 
prawykonaniu w dalszym ciągu budzą zainteresowanie i mają szansę wejść na stałe 
do kanonu repertuaru fletowego. 

Nagranie dzieł wybitnych polskich kompozytorów XX wieku jest nie tylko kontynuacją 
i sumą moich zainteresowań jako wykonawcy. Jest także efektem wieloletniego 
procesu, który zdeterminował znaczną część mojej aktualnej działalności 
artystycznej. Zwieńczeniem owej działalności jest płyta For You, Anne-Lil/ (DUX 

4 



1475) stanowiąca osiągniecie artystyczne w rozumieniu art.16 ust.2 z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki. 
Celem artystycznym niniejszej płyty jest prezentacja utworów fletowych czołowych 
kompozytorów polskich XX wieku. Znaczna część nie doczekała się jeszcze zapisu 
fonograficznego. Nagranie celowo obejmuje utwory napisane w różnych okresach 
zeszłego stulecia, począwszy od lat 20-tych aż po jego schyłek. Na przestrzeni XX 
wieku, doszło do gwałtownej zmiany estetyki kompozytorskiej, dzięki czemu utwory 
prezentowane na płycie są zróżnicowane stylistycznie. Biorąc również pod uwagę 
indywidualny język kompozytorski każdego z prezentowanych autorów, praca nad 
realizacją projektu była ciekawa i twórcza. Do współpracy zaprosiłam wybitnego 
pianistę i kameralistę Andrzeja Jungiewicza, z którym koncertuję od wielu lat. Płyta 
ukazała się w maju br. otrzymując bardzo pochlebne recenzje krytyków muzycznych. 
Utwory prezentowane na płycie to zbiór kompozycji polskich twórców, którzy 
początkowo pod wpływem francuskiego neoklasycyzmu tworzyli indywidualną 
muzykę kameralną, nawiązującą do tendencji europejskich. W prezentowanej 
muzyce słychać również inspiracje impresjonistyczne, niekiedy pojawiają się w niej 
elementy folklorystyczne, a także echa jazzujących elementów muzyki Ravela. 
Pomimo tak wielu splatających się ze sobą trendów muzycznych dominujących w 
muzyce XX wieku, utwory są oryginalne i warte szerszej popularyzacji jako przykłady 
niezwykle barwnej muzyki kameralnej. W prezentowanych dziełach odczuwa się 
fascynację ich twórców nowymi możliwościami wyrazowymi oraz poszukiwanie 
ciekawych brzmień fletu poprzez wykorzystywanie jego możliwości technicznych i 
kolorystycznych, a także powierzanie partii fortepianu różnorodnych funkcji. 

Najwcześniejszy z prezentowanych utworów to Sonatina Aleksandra Tansmana na 
flet i fortepian z 1925 roku. Stanowi ona pod względem kameralnym duże wyzwanie 
dla wykonawców. Utwór wpisuje się w nurt muzyki neoklasycznej, nosi znamiona 
estetyki francuskiej z całą paletą bogactwa klasycznych środków wyrazu. Nurt ten, 
niezwykle pogodny w swoim charakterze miał dodatkowo ważne znaczenie w okresie 
międzywojennym . Pastoralny charakter i klarowność formy miały przyczynić się do 
rozwiania dekadenckich nastrojów oraz pesymizmu po zakończonej I wojnie 
światowej. 
Pierwotna wersja Hommage il Chopin Andrzeja Panufnika przeznaczona na 
sopran i fortepian, została skomponowana w 1949 roku dla uczczenia setnej rocznicy 
śmierci Fryderyka Chopina. Realizując zamówienie UNESCO, Panufnik nie sięgnął 
do dzieł Chopina, lecz do muzyki ludowej Mazowsza - regionu bliskiego obu 
twórcom, początkowo tytułując cykl pięciu wokaliz jako Suita polska. 17 lat po 
prawykonaniu w Paryżu, twórca powrócił do tej pełnej uroku kompozycji i opracował 
drugą wersję , przeznaczoną na flet z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej. 
Pierwsze wykonanie utworu w opracowaniu na flet i fortepian miało miejsce w 1984 
roku. Cytaty melodii ludowych pojawiają się tu w głosie solowym a towarzyszy im 
uproszczony rytmicznie, ale nowatorski pod względem harmonii, akompaniament 
fortepianu. Całość cyklu tworzy pięć miniatur zróżnicowanych pod względem tempa i 
wyrazu - pełnych liryzmu, synkopowanych zaśpiewów czy tanecznej beztroski. 
Sonatina Wojciecha Kilara na flet i fortepian , choć skomponowana w 1951 roku, 
ponad trzydzieści lat była przechowywana w szufladzie kompozytora. Gdyby nie 
dociekliwość flecisty Grzegorza Olkiewicza, ten młodzieńczy utwór napisany jeszcze 
podczas studiów kompozytora, prawdopodobnie nigdy nie zostałby wydany. Sonatina 
to pełen energii klasyczny duet składający się z trzech części. W neoklasycznej 
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stylistyce całość spaja jasna, przejrzysta i klarowna forma. Od pierwszych dźwięków 
Sonatiny, Kilar zdradza zamiłowanie do motoryki, zbudowanej na bazie powielanych 
schematów rytmicznych. Mimo wszechobecnej motoryczności, kantylena nie 
pozostaje kompozytorowi obca, gdyż piękne frazy zgrabnie wplatają się w 
jednostajne motywy. Inspiracja folklorem, a w szczególności tańcem polskim, jest 
obok neoklasycznej stylistyki, flagowym przykładem sztuki komponowania w czasach 
powojennych. Sonatina Kilara charakteryzuje się przejrzystą konstrukcją, lekkością 
brzmienia. 
Trzy fragmenty Witolda Lutosławskiego z 1953 roku zostały napisane na potrzeby 
Teatru Polskiego Radia. Pierwszy z nich pochodzi ze słuchowiska Magia (wg sielanki 
Teokryta pod tym samym tytułem) , drugi i trzeci towarzyszył Odysowi na Itace -
radiowej adaptacji jednego z tekstów Jana Parandowskiego. Fragmenty są jedynymi 
spośród radiowych kompozycji Lutosławskiego , które autor potraktował jako 
samodzielne utwory i zgodził się opublikować. Te błyskotliwe i wdzięczne miniatury z 
finałowym , żywiołowym tańcem - w oryginale na flet i harfę nawiązują do stylu 
muzycznych impresjonistów. Kompozytor posługuje się szeroką paletą kolorystyczną 
i artykulacyjną. Całość utrzymana jest w klimacie zwiewnej lekkości w którym 
niekiedy pojawia się nuta zastanowienia i zadumy. Fantazyjny charakter podtrzymują 
frazy fletu, którego partia zdaje się płynąć swoim własnym , nieograniczonym niczym 
biegiem. 
Kolejnym utworem jest Intermezzo Piotra Perkowskiego na flet i fortepian z 1954 
roku. Intermezzo nosi podtytuł Sonet romantyczny i nawiązuje do estetyki dzieł 
Karola Szymanowskiego, będącego dla kompozytora mistrzem i pedagogiem. Zapis 
utworu jest światowym debiutem fonograficznym. Utwór przepełniony jest nastrojem 
nostalgii i tajemniczości , podkreślanej przez skromny akompaniament partii 
fortepianu. Płynące impresje melodyczne dążą do rozwiązań w ramach własnych 
centr tonicznych. Rozmarzenie bywa zaburzone frazami pełnymi napięcia . 
Niejednokrotnie motywy fletowe pojawiają się w nieokreślonej przestrzeni, 
zawieszają, a w końcu zanikają. Wrażenie to podkreśla swobodnie traktowana 
harmonika. Flecista improwizuje, wznosząc się w wysokie rejestry. Fantazja bierze 
górę nad porządkiem formy. 
Misterioso Krzysztofa Pendereckiego na flet i fortepian zostało ukończone w 1955 
roku. Miniaturę, jak wskazuje tytuł, istotnie spowija aura tajemniczości. Znawcy 
twórczości Krzysztofa Pendereckiego albo milczą na temat tej kompozycji , albo 
jedynie pytają o jej miejsce w katalogu kompozytorskim. Początkowo rzadkiej 
fakturze partii fletu towarzyszy akompaniament utrzymany w wysokim rejestrze i 
dynamice piano. Wzmaga go w końcowym odcinku zagęszczenie rytmiczne i w tej 
nowej fakturze ruch muzyki stopniowo ustaje. Utwór Misterioso stanowi odrębną 
jakość stylistyczną w twórczości Pendereckiego, zaskakując impresjonistycznym 
nastrojem. Wysokie rejestry, eteryczna forma i oszczędna faktura - to zupełnie nowa 
odsłona twórczości kompozytora, szczęśliwie ocalała spośród wielu jego zaginionych 
kompozycji z tego okresu. 
Rolę intermezza w układzie prezentowanych dzieł stanowi Valentine piece op. 70 
Henryka Mikołaja Góreckiego na flet solo z 1996 roku. Muzyka ta zdaje się być 
zawieszona w czasie. Oszczędność w doborze środków oraz uporczywie powtarzane 
krótkie frazy melodyczne, służą wytworzeniu efektu hipnotycznego przyciągania. Tę 
spokojną i pogodną w nastroju kompozycję , cechuje nurt muzycznego minimalizmu. 
Utwór jest polską premierą fonograficzną. 
Kolejna kompozycja, będąca również tytułem całej płyty, to For You, Anne-Lill op.58 
Henryka Mikołaja Góreckiego na flet i fortepian z 1986 roku. Kompozycja 
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dedykowana jest norweskiej flecistce Anne-Lill Ree, której grę kompozytor miał 
okazję wysłuchać w Danii podczas festiwalu w Lerchenborg. Za pomocą 
oszczędnych środków (uporczywe repetycje) Górecki osiągnął niezwykłą 
intensywność wyrazu. Utwór stawia wysokie wymagania wykonawcze oraz zmusza 
do wypracowania wspólnego przebiegu emocjonalnego i właściwego zrozumienia 
frazy. Pełen jest forsownych przebiegów melodycznych w górnym rejestrze 
instrumentu. Flet pełni w tym utworze rolę dominującą. Dzieło jest pierwszym 
studyjnym nagraniem. 
Dzięki akceptacji wydawcy, pragnę również oddać hołd wybitnemu polskiemu 
fotografowi Markowi Piaseckiemu, zamieszczając na okładce płyty jego zdjęcie p.t. 
Lalka z 1964 roku. Według mnie idealnie oddaje ono klimat nagranych dzieł, 
stanowiąc przy tym uzupełnienie graficzne dokumentujące czasy kompozytorom 
współczesne . 

W latach 2007-2015 prowadząc działalność pedagogiczną na Akademii Muzycznej w 
Krakowie, miałam możliwość przygotowywać studentów do wielu owocnych zmagań 
konkursowych oraz dyplomów licencjackich i magisterskich. Nieodłączną częścią 
mojej działalności dydaktycznej jest prowadzenie licznych kursów mistrzowskich i 
warsztatów metodycznych w kraju i za granicą. Niejednokrotnie miałam przyjemność 
znaleźć się w kadrze obok takich autorytetów pedagogicznych jak: Peter Lukas Graf, 
Pierre-Yves Artaud czy Andreas Adorjan. Praca z młodszymi flecistami z którymi 
dzielę się swoją wiedzą , jest dla mnie niezwykle cenna również w kontekście 
własnego rozwoju. Tworzenie stylowej interpretacji to elementy, z których mogę 
korzystać dzięki własnemu doświadczeniu estradowemu oraz czerpaniu z wiedzy 
autorytetów świata muzycznego, z którymi miałam zaszczyt współpracować. 

Otrzymuję również zaproszenia do pracy w jury konkursów i przesłuchań o zasięgu 
ogólnopolskim (Olsztyn, Bielsko-Biała) . Biorę udział w licznych międzynarodowych 
konwencjach fletowych (Manchester, Bruksela, Monachium, Freiburg, Zagorje) oraz 
prowadzę wykłady. Ważnym czynnikiem motywującym mnie do dalszej pracy jest 
pasja oraz nowe inspiracje artystyczne. Od wszczęcia przewodu doktorskiego, czyli 
okresu działalności , która nie weszła w tok tego postępowania i nie została ujęta w 
dokumentacji, zagrałam łącznie jako solistka 128 koncertów w tym 64 z czołowymi 
polskimi orkiestrami filharmonicznymi oraz 64 recitali kameralnych, dokonując 17 
światowych prawykonań . 

Kolejnym wyzwaniem będzie z pewnością dalsza promocja repertuaru fletowego i 
realizacja fonograficzna między innymi najświeższych dzieł współczesnych 
kompozytorów, których twórczość mam zaszczyt wykonywać. Muzyka polska stanowi 
znaczną część mojej działalności artystycznej. Wynika to nie tylko z zainteresowania 
i chęci pogłębienia wiedzy na jej temat, lecz poczucia misji artystycznej jaką jest 
promocja kultury polskiej. W najbliższym czasie planuję nagranie utworów na flet i 
harfę, które skieruję m.in. do najmłodszych odbiorców. Wśród prezentowanych 
utworów znajdą się obok znanych dzieł także najnowsze, mnie dedykowane, 
napisane przez: Pawła Mykietyna, Pawła Łukaszewskiego, Marcina Błażewicza , 
Justynę Kowalską-Lasoń , Piotra Mossa i wielu innych. 
Na przełomie 2016/2017 zrealizowałam dla Akademii Muzycznej w Krakowie 
nagranie z premierowymi utworami Marcela Chyrzyńskiego i Mendiego Mengjiqi, 
które wejdą w skład albumu CD Krakowska Szkoła Kompozytorska Mistrzowie i ich 
uczniowie. 
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W br. zostałam zaproszona przez PTMW do grona jury XI/ Konkursu Muzyki XX i XXI 
wieku dla Młodych Wykonawców, który odbył się w Radziejowicach. Konkurs 
przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich oraz studentów wszystkich stopni 
uczelni muzycznych. Dokonałam również kwalifikacji muzyków do programu pomocy 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci na rok szkolny 2018/2019. Weszłam także w 
skład krajowego jury kwalifikującego utwory na Światowe Dni Muzyki MTMW Estonia 
2019. 
W przyszłości chciałabym kontynuować swoją działalność artystyczną, pedagogiczną 
oraz naukową w celu promowania sztuki fletowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
muzyki polskiej. 
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