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1. Imię i nazwisko 
1. Imię i nazwisko 
Jan Romanowski 

2. Posiadane stopnie i tytuły 
2016 - stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, 
specjalność skrzypce nadany uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ 
historycznej wiedzy oraz dawnych technik wykonawczych na współczesną interpretację 
koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha”. 

2001 - tytuł magistra sztuki (dyplom z wyróżnieniem) Akademia Muzyczna im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

3. Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych i edukacyjnych 
2016 - do dziś Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na 
stanowisku wykładowcy.  

2012 - 2016  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na 
stanowisku nauczyciela przedmiotu, na podstawie umowy o dzieło. 

2011 - 2013   Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
na stanowisku starszego wykładowcy. 

1999 - do dziś Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu - nauczyciel i kierownik sekcji 
instrumentów smyczkowych i gitary w PSM II st. im. Fryderyka Chopina oraz OSM II st. im. 
Jadwigi Kaliszewskiej. 

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

Jean-Marie Leclair 6 Sonat op. 12 na dwoje skrzypiec vol.1 
Jan Romanowski - skrzypce 
Aureliusz Goliński - skrzypce 

Nagranie zostało zrealizowane w październiku 2018 roku w kościele pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Poznaniu. 
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Realizacja, mix i mastering: Michał Garstecki. 

Płyta zawiera nagranie trzech z 6 Sonat op. 12 na dwoje skrzypiec napisanych 
przez Jean-Marie Leclaira. 

Sonata I h-moll op. 12 na dwoje skrzypiec 
1. Allegro ma poco 
2. Amoroso. Andante, Altro 
3. Allegro assai 

Sonata II E-dur op. 12 na dwoje skrzypiec 
4. Allegro ma poco 
5. Largo 
6. Minuetto non tropo Allegro, Altro 
7. Allegro 

Sonata III D-dur op. 12 na dwoje skrzypiec 
8. Un poco Andante 
9. Un poco Andante 
10. Sarabanda. Largo 
11. Giga. Prestissimo 

Już w trakcie pracy nad nagraniem koncertów skrzypcowych Johanna Sebastiana 
Bacha, które stanowiło przedmiot mojej dysertacji doktorskiej, starałem się - grając na 
instrumencie w  kondycji współczesnej, znaleźć wspólny język z orkiestrą, która 
wykorzystywała instrumentarium w kondycji historycznej. Kontynuacją tych poszukiwań 
jest niniejszy album, zawierający trzy z 6 Sonat op. 12 na dwoje skrzypiec Jean-Marie 
Leclaira.  

Moim nowatorskim pomysłom uległ prymariusz słynnej orkiestry barokowej Arte 
dei Sounatori - prof. Aureliusz Goliński. Oryginalność nagranego dzieła jest ukryta 
właśnie w podejściu do realizacji Sonat. Wybór instrumentów we współczesnej kondycji 
wraz założeniem nań strun jelitowych i próba gry smyczkiem barokowym sprawiają, że 
dzieło nie tylko staje się oryginalne, ale i nowatorskie w swym podejściu i założeniu. 
Połączenie tych elementów sprawia, że poszukiwanie balansu między tradycją 
wykonawstwa historycznego, a współczesnym traktowaniem skrzypiec, jest bliższe i staje 
się pewnego rodzaju drogą.  
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Niniejsza płyta jest częścią pierwszą wydawnictwa i zawiera trzy z sześciu 
nagranych sonat. Druga płyta pojawi się na rynku w połowie roku 2019. 

Moim pierwotnym założeniem było skrzyżowanie tzw. dwóch światów obecnych 
na współczesnej scenie muzyki klasycznej: świata klasycznego mainstreamu i świata HIP 
(Historical Informed Performance). 

Kilka lat wspólnych doświadczeń bazujących na tym założeniu doprowadziło mnie 
i  prof.  Aureliusza Golińskiego do konkluzji, której nie mogliśmy przewidzieć 
w początkach naszej muzycznej drogi. 

Podobnie, jak duża część obydwu światów, także i nasza koncentracja skupiała się 
na zagadnieniach związanych z samym instrumentarium i na różnicach, jakie w nich 
dostrzegaliśmy. Nieświadomie podążaliśmy za ideą stworzoną na początku rodzenia się 
środowisk, które w sposób pogłębiony zajmowały się interpretacją muzyki dawnych 
epok. Opiera się ona na założeniu, że „prawidłowy instrument” będzie najlepszym 
drogowskazem do wykonywanej przez nas muzyki. Dziś pryzmat wielu indywidualnych 
doświadczeń rozczepił tę ideę i pozwolił nam dostrzec różne jej odcienie, załamania, luki 
i pułapki. Dostrzegliśmy, że bez wyobrażenia sobie języka muzycznego wykonywanej 
muzyki, nie będziemy zdolni wykorzystać choćby najbardziej „poprawnych” narzędzi do 
przywracania jej warstwy brzmieniowej. Ten aspekt okazał się  wyzwaniem znacznie 
bardziej pociągającym i wymagającym. Przyjmując założenie, że zapis muzyczny jest 
jedynie silną kwantyzacją  myśli muzycznej kompozytora, otworzyliśmy dla siebie 
niezwykle bogaty świat możliwości na drodze do osiągnięcia narracji muzycznej, która 
będzie nie tylko „poprawna historycznie”, ale w pełni przekonująca dla nas samych. 

Język i narracja w kontekście muzyki epoki oświecenia wydają się kluczowe. Nie 
można wyobrazić sobie dobrego kompozytora tej epoki nieznającego tajników poezji. 

Nie można też wyobrazić sobie wykształconego kompozytora, który jednocześnie 
nie otrzymał gruntownego wykształcenia w dziedzinie retoryki. Trudno więc wyobrazić 
sobie muzykę tego czasu bez odniesienia do języka. Kontekst językowy przenika formę 
utworu lub jego części (forma wypowiedzi retorycznej), jego makrostrukturę (zdania, 
frazy), jak też mikro struktury (stopy metryczne). Dziedzina ta wymaga od każdego 
muzyka bardzo indywidualnych przemyśleń i doświadczeń prowadzących do 
zrozumienia zawiłości kodu zawartego w zapisie muzycznym. Nie tracąc z oczu typowych 
elementów muzyki (rytmu, melodii, harmonii, dynamiki, itd.) widzianych w ich 
historycznym kontekście, otrzymujemy przebogaty zestaw narzędzi analitycznych, 
których wykorzystanie przybliża nas do celu, jakim jest subiektywna interpretacja dzieła 
muzycznego. 

Wykonanie, które oddaję w Państwa ręce jest efektem takiej właśnie pracy, takiej 
analizy. Nie odbywała się ona przy biurku z ołówkiem w dłoni, lecz przy pulpitach ze 
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skrzypcami w rękach. Sonaty op. 12 Leclaira w swoim pierwszym wydaniu nie mają formy 
partytury, a jedynie dwóch ksiąg głosowych. Posługując się  tym wydaniem, nawet nie 
próbowałem dotrzeć do wydania w wersji partytury. Zmuszało mnie to do poznawania 
innego głosu, z perspektywy tego mojego. Takie podejście w jeszcze większym stopniu 
indywidualizowało sposób czytania tekstu muzycznego przez każdego z nas. Oprócz 
ogólnych rozważań na temat sposobu czytania utworów tamtej epoki, nie padło między 
nami wiele słów odnoszących się bezpośrednio do interpretacji samych sonat Leclaira. 
Subiektywny dla każdego z nas sposób rozumienia tej muzyki i jej słuchania 
jednocześnie jest odpowiedzialny za tę interpretację. 

Jean-Marie Leclair, urodzony w 1697 roku w Lyonie, okrzyknięty został pierwszym 
wielkim francuskim wirtuozem skrzypiec. Studiował taniec oraz grę na skrzypcach. Leclair 
„starszy” opublikował trzynaście opusów sonat i koncertów skrzypcowych, a także sonaty 
triowe oraz jedną operę - Scylla et Glaucus. Wysoki poziom techniczny i muzyczny jego 
kompozycji przyniosły mu uznanie jako "francuskiego Corellego” oraz „francuskiego 
Bacha”.  

Pierwsza sonata zbioru utrzymana jest w charakterze melancholijnym 
i filozoficznym. Sugeruje to nie tylko wyczuwalny przeze mnie klimat tej kompozycji, ale 
także opis retorycznego znaczenia tonacji h-moll. Charakterystykę taką znaleźć można 
u wcześniejszego kompozytora francuskiego Marc-Antoine Charpentiera , jak również 1

w  traktacie współczesnego Leclairowi kompozytora niemieckiego Johanna Joachima 
Quantza .  2

Podobnie jak w kolejnych sonatach całego zbioru, także i w tej sonacie relatywnie 
łatwo odnajduję w poszczególnych fragmentach zmieniającą się fakturę kompozycji: 
- głos melodyczny z akompaniamentem basso continuo lub samej lini basowej, 
- typowa dla tego okresu faktura triowa (dwa głosy melodyczne z basso continuo), 
- dwa głosy melodyczne (często pozostające w kontrapunkcie typu „nota contra 

notam”) bez towarzyszącej im lini basu, 
- głos melodyczny z akompaniamentem silnie figurowanej lini basu, 
- zdarzają się także fragmenty, gdzie jedne skrzypce pełnią jednocześnie rolę 

melodyczną i basową. 
Część pierwsza utrzymana jest w ruchu alla breve w tempie umiarkowanym 

Allegro ma poco. Konsekwencją ruchu alla breve jest permanentne unikanie oparcia na 
połowę taktu, co w znaczący sposób pomogło mi w zbudowaniu klarownej narracji 

 Marc-Antoine Charpentier: Règles de composition [Ms. Paris, Bibl. Nat. nouv.acq.fr.6355-6356] 1

(1692)

 Johann Joachim Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Berlin 1752.2
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pierwszego motywu i określeniu głównego ruchu rytmicznego z wyczuwalnym w całej 
części dążeniem do pierwszej miary kolejnego taktu. Mam wrażenie, że ruch ten 
pozwolił mi także klarowniej uwypuklić częste w tej części dialogowanie między 
pierwszymi i drugimi skrzypcami. 

Część druga stanowi typowy dla nieco późniejszych utworów w formie sonatowej 
menuet da capo z klarownie wyróżnionym triem, określonym tutaj przez Leclaira jako 
część Altro. Prosta analiza struktury tej części rozwiewa w tej materii wszelkie 
wątpliwości. Tytuł Amoroso w tempie Andante nie pozostawia wiele wątpliwości co do 
ogólnego jej charakteru. Zróżnicowanie początkowego fragmentu i Altro jest bardzo 
silnie określone zmianą trybu (h-moll, H-dur), a także uwypuklone fluktuacjami 
w  warstwie faktury. Dialogowość tria jaskrawo wprowadza klimat duetu miłosnego 
mocno kontrastującego z głęboką melancholią menueta. 

Najbardziej dramatyczną jest finałowa część pierwszej sonaty, z mocno 
zarysowanym czołem tematu, dzięki skokowi kwarty następującego po pauzie 
szesnastkowej. Motyw ten wraz z dużym skokiem seksty na zakończenie każdej z trzech 
grup tematycznych szesnastek osadzonych w szybkim ruchu ósemkowym 
tworzą wrażenie zgiełku myśli, zakończonego dopiero silną figurą rytmiczną zbudowaną 
na finałowym akordzie h-moll. 

Wśród kompozytorów Wieku Oświecenia można znaleźć wiele różnych, także 
wzajemnie znoszących się opinii na temat znaczenia tonacji E-dur w ich dziełach. 
Próbując odgadnąć styl kompozycji Lecalaira, trudno oprzeć się wrażeniu, że 
inspiracją dla niego była wiolinistyka włoska. Nie często, w tym dość późnym zbiorze, 
umiałem uchwycić  czysty styl francuski, którym Leclair znakomicie operuje w innych 
swoich kompozycjach. Czy koncentracja na Włochach była odgórnym założeniem 
kompozytora dla całego opusu 12 - najprawdopodobniej nigdy się  nie dowiemy. Na 
podstawie figuracji, kontrapunktu czy też  tak oczywistego elementu, jak tytuły części 
mogę jedynie domniemywać, że taka właśnie idea kryła się za tymi sonatami. Dlatego 
sądzę, że szukanie charakteru tonacji wśród utworów największego z ówczesnych 
włoskich mistrzów jest w pełni uzasadnione. Przywołam słynny Koncert nr 1 E-dur RV 269 
„Wiosna” Vivaldiego czy nie mniej popularny jego motet „Nulla il mundo pax sincera” RV 
620 napisane w tej właśnie tonacji. Inny wielki, choć nie Włoch, lecz silnie w  swoich 
kompozycjach instrumentalnych do tego stylu nawiązujący, Johann Sebastian Bach 
osiąga podobny charakter komponując Partitę E-dur na skrzypce solo. Na domiar 
wszystkiego najbardziej „francuski” z francuskich kompozytorów tej epoki Jean-Philippe 
Rameau tak określa zastosowanie tonacji E-dur: „sprzyja zarówno delikatnym i radosnym 
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pieśniom […] tworząc jednocześnie miejsce dla wielkości i wzniosłości” . Trudno byłoby 3

znaleźć doskonalszy opis drugiej sonaty ze zbioru Leclaira. 

Dla wielu muzyków dzisiaj nie jest tajemnicą, że zdecydowana większość 
kompozycji XVIII wieku w warstwie rytmicznej bazuje na strukturach wywodzących się 
z  różnych tańców dworskich. Te najbardziej popularne jak allemande, courante 
(corrente), sarabande, gavotte, chaconne (ciaccona), gigue (giga), menuet, polonez 
(polonaise) czy bourrée przeniknęły do muzyki znacznie późniejszej i przez stulecia 
tworzyły bazę rytmiczną charakterystyczną dla polifonicznej muzyki europy zachodniej. 
Bywa jednak, że dajemy się zwieść opinii, że rytmy wywodzące się z tańców to te, które 
uznajemy dzisiaj za taneczne. Całe moje dotychczasowe doświadczenie muzyczne w tej 
dziedzinie pokazuje, że bez względu na charakter i przeznaczenie danego utworu, jego 
warstwa rytmiczna bywa odpowiedzialna nie tylko za określony ruch, ale także za 
strukturę całego utworu. Odgadnięcie odpowiedniego ruchu, znalezienie go wśród tych 
kilku schematów ułatwia frazowanie, sprzyja tworzeniu czasu potrzebnego na 
oddzielenie fraz lub wzięcie oddechu między poszczególnymi figurami i wyrażeniami 
muzycznymi. Jest także drogowskazem dla klarownego kształtowania lini melodycznej, 
znajdowania oparć (akcentów), tak jak we wspomnianej części pierwszej sonaty h-moll. 
Stąd też duża część mojej uwagi zwrócona była właśnie w stronę poszukiwania dobrze 
działających struktur rytmicznych, które mają stanowić elastyczny szkielet dla mniej 
systematycznego rytmu melodii czy muzycznego gestu. Trzecia sonata D-dur 
w  szczególny sposób zaprasza do tego typu rozważań. Jej dwie ostatnie części 
otrzymują  w tytule nazwy konkretnych tańców. Dwie pierwsze natomiast, bardzo 
niestandardowo, określone są tym samym tempem Un poco Andante, co w jaskrawy 
sposób zmuszało mnie do odnalezienia różnic między nimi, bo ta wynikająca z innego 
metrum zdecydowanie nie wystarczała. 

Podobnie jak w pierwszej sonacie główny motyw części otwierającej utrzymanej 
w  ruchu alla breve rozpoczyna się po pauzie ćwierćnutowej, lecz pierwszy gest nie 
prowadzi już do oparcia w następnym takcie, gdyż  kończy się gwałtownie w połowie 
pierwszego taktu i zostaje przejęty przez drugie skrzypce w ruchy odwrotnym. Ten 
żwawy dialog prowadzony między dwojgiem skrzypiec trwa przez całe trzy pierwsze 
takty utworu. Zazwyczaj tak prosta faktura i motywika wymusza na wykonawcy bardziej 
wyrazistą dynamikę (crescendo, diminuendo) lub szybsze tempo, które w tym wypadku 
mogłoby zatrzeć wyrazistość tak krótkiego motywu, a poza tym zdecydowanie nie jest 
sugerowane przez samego kompozytora, opisującego tę część tempem Un poco 

 Jean-Philippe Rameau: Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. Paris 1722.3
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Andante. Dopiero takt jedenasty przynosi rozwiązanie. Widząc konstrukcję 
pojawiającego się tam motywu nie mam już  wątpliwości co do podobieństwa 
z  otwierającą częścią sonaty h-moll. Ten sam ruch przechodzący łagodną  falą nad 
połową taktu, prowadząc do podkreślonej pierwszej miary kolejnego taktu, przenika 
całą część. Jego zastosowanie, w początkowych taktach w zestawieniu z krótką 
i wyrazistą motywiką, robi wrażenie uwertury otwierającej dużą czteroczęściową formę. 
Dodajmy do tego tonację D-dur („radosna i zadzierzysta” ) z kończącą, może raczej 4

prowadzącą  do kolejnej części kadencją w tonacji dominanty i uzyskujemy pełne 
potwierdzenie mojej wcześniejszej tezy. Kolejna część utrzymana w pulsie nieparzystym, 
także wymaga pewnego wysiłku, by odnaleźć przenikający ją puls. Wyrazista 
czterotaktowa struktura tematu granego przez pierwszego skrzypka (w fakturze melodia 
z akompaniamentem basu) stanowi już  pewną  sugestię. Jeśli przyjrzymy się ruchowi 
w  pierwszych dwóch taktach, można odnieść wrażenie, że ma się do czynienia 
z  rytmiką  charakterystyczną dla chaconny. Potwierdzeniem takiego założenia 
z pewnością są motywy oparte na triolach, rozpoczynających się od drugiej miary taktu 
i kończących się na pierwszej mierze taktu kolejnego lub też duże kadencje oddzielające 
frazy skomponowane w ruchu hemiolowym. Dlaczego więc Leclair nie opatrzył tej części 
tytułem Chaconne? Tak, jak w przypadku wielu innych utworów, kompozytor mógł 
zatytułować utwór - dla przykładu Giga - tylko wtedy, kiedy struktura całej części była 
regularna i dzięki temu podporządkowana zasadom tego właśnie tańca. Dokładnie tak, 
jak ma to miejsce w przypadku dwóch kolejnych części trzeciej sonaty. Nasza tajemnicza 
chaconna nie mogła nią zostać oficjalnie ze względu na nieregularności w jej strukturze. 

W powyższym opisie, trzech z nagranych sześciu sonat z opusu 12, chciałem przez 
każdą sonatę dotknąć jakiegoś problemu w pogłębiony sposób. W pierwszej sonacie 
przybliżyłem kwestię faktury. W drugiej rozprawiłem się ze stylem, jaki Leclair wybiera 
dla tego opusu, zaś w trzeciej próbowałem rozprawić się z rytmem. 

5. Pozostały dorobek artystyczny, naukowy, dydaktyczny i popularyzatorski 

Działalność i osiągnięcia artystyczne 

Naukę gry na skrzypcach rozpocząłem w wieku 6 lat pod okiem mojego ojca 
Leopolda - wiolonczelisty. Przez 12 lat uczęszczałem do Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Kształciłem się kolejno pod 
kierunkiem Zofii Włodarskiej i Franciszka Falgera. Swą grę skrzypcową doskonaliłem 

 Marc-Antoine Charpentier: Règles de composition [Ms. Paris, Bibl. Nat. nouv.acq.fr.6355-6356] 4

(1692)
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biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich, takich jak: Europejska Letnia Akademia 
Fundacji P. Hindemith’a w Blonay (Szwajcaria), Letnia Akademia Muzyczna w Żaganiu. 
Podczas swojej edukacji miałem również okazję  w  latach 1988-1993 uczyć się 
u prof. Mirosławy Pawlak (AM Gdańsk). 

W roku 2001 ukończyłem z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec profesora Marcina Baranowskiego. 
W  październiku 2016 roku uzyskałem stopień doktora sztuk muzycznych, broniąc 
dysertację pod tytułem: „Wpływ historycznej wiedzy oraz dawnych technik 
wykonawczych na współczesną interpretację koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana 
Bacha” napisaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Kuklińskiego w Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Na mój dorobek artystyczny składają się setki recitali i koncertów. Grałem m.in. 
z  Państwową Filharmonią Lubelską (Koncert skrzypcowy D-dur P. Czajkowskiego), 
dokonywałem nagrań dla Radia i Telewizji w  Lublinie (Kaprysy op. 10 i op. 18 
H.  Wieniawskiego) i w Poznaniu (kwartety smyczkowe Mozarta, Szymanowskiego, 
Brahmsa, Borodina), jak również występowałem w  ramach cyklów koncertów 
prelekcyjnych Państwowej Filharmonii Poznańskiej (utwory solowe Bacha, Telemanna, 
miniatury wirtuozowskie na skrzypce i fortepian Paganiniego, Kreislera, Bazziniego 
i innych).  

Będąc studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu, wielokrotnie występowałem 
z  orkiestrą akademicką jako koncertmistrz orkiestry z programem symfonicznym. 
W  latach 1999-2000 pracowałem na tym samym stanowisku w Kameracie Nowego 
Wieku pod batutą D. Tabisza. Występowaliśmy z repertuarem klasycznym: Symfonie 
Mozarta, Beethovena, Haydna. 

Koncertowałem w kraju i za granicą jako I skrzypek w kwartecie smyczkowym 
Agutti Quartet. Pod kierunkiem prof. Marcina Baranowskiego zespół zdobywał nagrody 
i  wyróżnienia na festiwalach i  konkursach kameralnych. Zespól miał w repertuarze 
kwartety smyczkowe, m.in.: Mozarta, Mendelssohna, Brahmsa, Borodina i innych. 
W  latach 1998-2001 współpracowałem także z orkiestrą smyczkową Gorana Bregovica, 
koncertując na całym świecie.  

W 1998 roku nagrałem muzykę do słuchowiska radiowego „Marina” (muzyka 
A.  Dąbrowski, reżyseria W. Modestowicz). W tym okresie współpracowałem również 
z Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu, a także z Hanną Banaszak. 
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Jestem współzałożycielem zespołu Trio Taklamakan, z którym od 1998 roku 
z powodzeniem koncertuję w Polsce i na świecie (ponad 670 koncertów), prezentując 
m.in. folkowy nurt muzyki klasycznej, tanga A. Piazzolli oraz własne kompozycje. 

Z końcem 2004 roku rozpocząłem współpracę z Platformą Artystyczną O.B.O.R.A. 
w Poznaniu, która zaowocowała stworzeniem spektaklu teatralno - muzycznego pt. "Och 
szczęście" w reżyserii Janusza Andrzejewskiego. W spektaklu tym występowałem jako 
muzyk i  aktor wraz z Trio Taklamakan. Pełniłem także funkcję kierownika muzycznego, 
byłem odpowiedzialny za całą stronę muzyczną tego projektu. 

Od 2005 roku podjąłem stałą współpracę artystyczną z pianistą Michałem 
Karasiewiczem, zakładając klasyczny duet skrzypcowo-fortepianowy Ardente, z  którym 
wypracowałem oryginalny program koncertowy o wirtuozowskim charakterze (Paganini, 
de Falla, Bazzini, Kreisler, Sarasate i inni). W tym samym roku zostałem członkiem grupy 
filmowej Metamorphosis, tworząc i wykonując muzykę do filmu pt. "Szczęściarze", który 
wyświetlany był m.in. podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2006 r. oraz do 
filmu dokumentalnego „Le cinema est mort, vive le cinematograph” w reżyserii Agnieszki 
Gomułki. 

Jako czynny muzyk jestem zapraszany do realizacji wielu projektów studyjnych 
i koncertowych, w tym również o charakterze charytatywnym. 

Występowałem jako pierwszy skrzypek w wielu zespołach, m.in.: na Koncercie 
„Smyczki w Akademii” w Auli AM (Koncerty fletowe G.Ph. Telemanna) w Poznaniu oraz na 
koncercie jubileuszowego ZSM (Te Deum W.A. Mozarta) w Poznaniu w Auli UAM. Brałem 
udział w Verba Sacra „Księga Barucha” w Archikatedrze Poznańskiej, towarzysząc na 
skrzypcach Izabeli Tarasiuk-Andrzejewskiej, wykonując własne improwizacje. 

Działalność koncertowa, po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora, uległa 
intensyfikacji. Złożyła się na to artystyczna współpraca z prof. Aureliuszem Golińskim, 
która zaowocowała licznymi recitalami z repertuarem 6 Sonat op. 12 na dwoje skrzypiec 
Jean-Marie Leclaira, m.in.: we Lwowie, w Gdańsku, Pabianicach, w Auli Akademii 
Muzycznej w  Bydgoszczy, Zduńskiej Woli, Poznaniu i Żychlinie. W czasie tych ponad 
dwóch lat zagrałem blisko 50 koncertów z  moim zespołem - Trio Taklamakan, 
prezentując różnorodny repertuar oraz charakter, często przy współudziale wybitnych 
artystów. Rok 2018 był dla zespołu szczególny ze względu na jubileusz 20-lecia. Z tej 
okazji odbył się uroczysty koncert w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Na scenie, obok 
mojego zespołu, pojawili się znakomici artyści: dr Jaromir Trafankowski, Dorota Abbe 
oraz tangueros Paweł Tomkowiak i Oksana Samsonova. W programie, obok tradycyjnych 
melodii żydowskich, znalazły się tanga Astora Piazzolli, muzyka bałkańska, czardasze oraz 
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własne kompozycje. Całość prezentowanego repertuaru była zaaranżowana na zespół 
we własnym zakresie. 

Do koncertów Trio Taklamakan, które chciałbym wyróżnić w niniejszym 
autoreferacie należą: 
- Koncert sylwestrowy w Pałacu w Jankowicach (31.12.2018). 
- Koncert w trakcie Nocy Muzeów w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu 

(19.05.2018). 
- Koncert „Tańce nieoczywiste” w GaleriI Art w Świnoujściu (12.05.2018). 
- Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w Ujściu (1.10.2017). 
- Koncert w ramach Festiwalu „Muzyka z Kórnika” w Arboretum Zamkowym w Kórniku 

wraz z Jaromirem Trafankowski i Olą Idkowską (30.07.2017). 
- Koncert „Kugiel” z okazji XX Dnia Judaizmu w Galerii Arsenał w Poznaniu (11.01.2017). 

Współtworzyłem zespół „Poznańska Piętnastka”, biorąc udział w sesjach 
nagraniowych i koncertach transmitowanych w TVP z okazji jubileuszu 60-lecia TVP 
Poznań (5.12.2017) oraz 90-lecia Radia Poznań (7.05.2018). 

Jako solista miałem przyjemność wykonania autorskich improwizacji, przy 
współudziale uznanej aktorki Doroty Segdy, podczas Krakowskiego Salonu Poezji 
organizowanego w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w styczniu 2018 roku. 

Od czasu podjęcia studiów w Poznaniu rozwijam swoje umiejętności w zakresie 
aranżacji i kompozycji. Napisane przeze mnie utwory wykorzystywałem w pracy 
z  zespołami kameralnymi jako muzyk i nauczyciel. Moje prace wzbudzają 
zainteresowanie współcześnie działających zespołów kameralnych, głównie kwartetów 
smyczkowych.  

Skomponowałem kilkadziesiąt utworów w rożnej obsadzie, które wzbogaciły 
ścieżki filmowe, stanowiły warstwę muzyczną w spektaklach teatralnych czy tanecznych. 

Działając z moim zespołem Trio Taklamakan wzbogacam repertuar koncertów 
o  kompozycje i aranżacje, które wciąż modyfikuję, dodając coraz to nowe pomysły 
muzyczne. 

Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 

Pracę dydaktyczną rozpocząłem w 1999 roku w Zespole Szkół Muzycznych 
w  Poznaniu, gdzie pracuję do tej pory. Prowadzę klasę skrzypiec i altówki  oraz klasę 
kameralną w słynnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej - 
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znanej jako "Szkoła Talentów" oraz w PSM II st. im. Fryderyka Chopina. Od 13 lat jestem 
kierownikiem Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary w tych szkołach.  

Od 2012 roku pracuję w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w  Bydgoszczy, obecnie na stanowisku wykładowcy, prowadząc klasę skrzypiec oraz 
zajęcia z  przedmiotu „Metodyka przedmiotu głównego”. W latach 2011-2013 
wykładałem także w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. 

W czasie pracy pedagogicznej wykształciłem łącznie 35 absolwentów. Moi 
uczniowie i studenci są laureatami czołowych nagród na krajowych i międzynarodowych 
konkursach (w tym na Przesłuchaniach CEA) w specjalnościach skrzypce, altówka oraz 
zespół kameralny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Anna Malesza (uczestniczka XV 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu), 
która pod moim kierunkiem zdobyła cenne nagrody na licznych konkursach. Chciałbym 
w niniejszym autoreferacie przytoczyć kilka z nich: 

- I nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych, kategoria: 
skrzypce - Elbląg, 15-17 kwietnia 2011. 

- Laureat MŁODA POLSKA za wybitne osiągnięcia artystyczne 2011. 
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w roku 

szkolnym 2010/2011. 
- GRAND PRIX na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów 

uczniów szkół muzycznych II stopnia - Kraków, 7-11 grudnia 2010. 
- Nagroda specjalna: koncert z Filharmonią Krakowską na III Ogólnopolskim Konkursie 

Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów uczniów szkół muzycznych II stopnia - Kraków, 
7-11 grudnia 2010. 

- I nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Skrzypiec CEA - 
Warszawa, 21 marca 2010. 

- II nagroda na II Międzynarodowym Konkursie im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego - 
Wrocław, 4-8 listopada 2009. 

Do tej pory moi uczniowie i studenci są laureatami blisko 140 nagród na 
konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, z czego ponad pięćdziesiąt 
nagród zdobyli po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora sztuki. Wśród ważniejszych 
chciałbym wymienić: 

- I miejsce Kariny Lewickiej na IV Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta - 
Kraków, 23-24 czerwca 2018. 

- IV miejsce Kaliny Zalesinskiej na X Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. 
Stanisława Serwaczyńskiego - Lublin, 5-10 września 2017. 
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- Wyróżnienie Agaty Doszczak na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Młody 
Paganini” - Legnica, 26-28 kwietnia 2017. 

- IV nagroda Pauliny Maleszy na V Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny 
Grobliczów - Kraków, 7-10 grudnia 2016.   

Moi absolwenci kontynuują naukę w renomowanych uczelniach wyższych w kraju 
i  za granicą. Chciałbym tu wymienić kilka przykładów: Anna Malesza - studentka 
Universität der Künste Berlin, Paulina Malesza - studentka Universität der Künste Berlin, 
Julia Wojtaszek - studentka Universität der Künste Berlin i L’Escola Superior de Musica 
de Catalunya, Emilia Stępień - Müsikhochschule Lübeck. Podejmują także pracę 
w  placówkach edukacyjnych i orkiestrach: Justyna Wąsowska - nauczyciel w Szkole 
Muzycznej w Ostrowie Wielkopolskim, Zuzanna Wesołowska - członek orkiestry (altówki) 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Maria Nowak -  członek orkiestry (I skrzypce) Polska 
Orkiestra Sinfonia Iuventus. 

Nagrody za działalność pedagogiczną i artystyczną  

W listopadzie 2011 roku otrzymałem Nagrodę Indywidualną Dyrektora Centrum 
Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. 

W 2018 roku uzyskałem nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w uznaniu 
osiągnięć pedagogicznych. 

Za kierownictwo artystyczne w projekcie "Och szczęście" w reżyserii Janusza 
Andrzejewskiego, w sierpniu 2006 roku, zostałem nagrodzony wyróżnieniem 
indywidualnym na XV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ogródkowych w Warszawie. 

Inne nagrody i wyróżnienia 

Sukcesy moich uczniów na licznych krajowych i zagranicznych konkursach oraz 
przesłuchaniach przynoszą także dyplomy dla mnie - pedagoga. Chciałbym w tym 
miejscu wymienić kilka z nich: 

- Za wyróżniające przygotowanie uczniów do Regionalnych Przesłuchań Centrum 
Edukacji Artystycznej uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych I i II stopnia - 
grudzień 2017. 

- Za przygotowanie uczniów do koncertu zorganizowanego przez ABRSM - Radę 
Brytyjskich Królewskich Szkół Muzycznych w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania - 
czerwiec 2017. 
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- Certificate of recognition - New York Golden Classical Music Award International 
Competition - marzec 2017 (nagrodą dla ucznia był recital w Carnegie Hall). 

- Za wyróżniające przygotowanie ucznia do II Międzynarodowego Cieszyńskiego 
Konkursu Skrzypcowego - kwiecień 2013. 

- Za wyróżniające przygotowanie zespołu do Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów 
Szkół Muzycznych I i II stopnia organizowanych przez CEA - styczeń 2013. 

Nagrania płytowe 

W dniach 14-18.08.2007 w Studio Katedry Fizyki UAM w Poznaniu nagrałem z Trio 
Taklamakan płytę z własnymi kompozycjami i aranżacjami oraz tango nuevo Astora 
PIazzolli. Płyta „Kugiel” ukazała się na początku 2008 roku.  

W 2013 roku wraz z Michałem Karasiewiczem uczestniczyłem w nagraniach płyty 
„Witold Lutosławski. Preludium do portretu.”  

W ramach przygotowywania pracy doktorskiej dokonałem w 2015 roku nagrania 
płyty „Modern baroque Bach”, zawierającej nowatorskie wykonanie trzech koncertów 
skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha na skrzypcach współczesnych oraz skrzypcach 
barokowych przy towarzyszeniu historycznego instrumentarium. Zespół tworzyli: Jan 
Romanowski - skrzypce, Aureliusz Goliński - skrzypce barokowe, Ewa Golińska - skrzypce 
barokowe, Marzena Biwo - skrzypce barokowe, Dominika Małecka - altówka barokowa, 
Maciej Łukaszewicz - wiolonczela barokowa, Dagmara Kapczyńska - klawesyn.  

Po uzyskaniu stopnia doktora moja działalność nagraniowa ożywiła się. W maju 
2017 roku, współpracując z Poznańską Piętnastką i Maciejem Fortuną, uczestniczyłem 
w nagraniach płyty „Radio. Poznań. Jazz.” wydanej przez Radio Poznań.  

W 2018 roku ukazało się jubileuszowe wydanie płyty Trio Taklamakan. Jest to 
dwupłytowy album z książką zawierającą poezję i malarstwo. Płyta CD jest reedycją 
wydania z 2008 roku, druga płyta DVD zawiera nagranie video zrealizowane w Pałacu 
Jankowice z gościnnym udziałem Jaromira Trafankowskiego, Doroty Abbe i pary 
tangueros. W marcu 2019 roku ukaże się płyta DVD zawierająca nagranie live koncertu 
jubileuszowego z okazji 20-lecia Trio Taklamakan z 3 września 2018 roku.  

Współpraca artystyczna z prof. Aureliuszem Golińskim zaowocowała sesją 
nagraniową w październiku 2018 roku, której efektem są dwie płyty zawierające 
nagrania „6 Sonat op. 12 na dwoje skrzypiec”, skomponowanych przez Jean-Marie 
Leclaira. Pierwsza część została wydana w lutym 2019 roku, druga część ukaże się 
w połowie bieżącego roku.  
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Uczestnictwo w programach międzynarodowych 

W  ramach European Music Meetings odbywającego się we Lwowie 
w październiku 2017 roku, poprowadziłem masterclass dla uczniów Lʹvivsʹka Serednya 
Spetsialʹna Muzychna Shkola-Internat im.  S.  Krushelʹnytsʹkoyi (Львівська середня 
спеціальна музична школа-інтернат ім. С. Крушельницької) oraz warsztaty ze szkolną 
orkiestrą kameralną. Projekt ten obejmował także przygotowanie mojej uczennicy Kaliny 
Zalesinskiej do występu na koncercie z Filharmonią Lwowską. 

Przygotowywałem moich uczniów do udziału w licznych projektach artystycznych 
w kraju i za granicą. Pragnę tu wymienić ważniejsze wydarzenia: 

- Mystetsʹkyy Proyekt Yevropeysʹki „Muzychni Zustrich u Lʹvovi - Europejski projekt 
artystyczny „Muzyczne spotkania we Lwowie” z uczniami wyspecjalizowanych szkół 
muzycznych Ukrainy i Polski. Koncert-prezentacja Międzynarodowej Młodzieżowej 
Orkiestry Symfonicznej odbył się 18 listopada 2018 roku. Organizatorem tego 
wydarzenia było Ministerstwo Kultury Ukrainy oraz Lʹvivsʹka Serednya Spetsialʹna 
Muzychna Shkola-Internat im. S. Krushelʹnytsʹkoyi. 

- Koncert 30.09.2018 w Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 
uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych z Poznania i Kreismusikschule Märkisch-
Oderland. Spotkanie zorganizował Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego 
Brandenburgia na Wielkopolskę wraz z Kołem Przyjaciół Zamków i Ogrodów oraz 
Polską Akademią Rozwoju. 

Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z artystami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych 

Od 2009 roku organizuję i prowadzę Kursy Mistrzowskie dla studentów i uczniów 
szkół muzycznych oraz Dziecięce Kursy Muzyczne, będąc na nich wykładowcą klas 
skrzypiec i altówki oraz dyrektorem artystycznym. Do współpracy w tych wydarzeniach 
zapraszałem wybitnych pedagogów, m.in.: prof. Marcina Baranowskiego (AM Poznań, 
AM Bydgoszcz), prof. Aureliusza Golińskiego (Królewskie Konserwatorium Muzyczne 
w  Kopenhadze), prof. Arnolda Dąbrowskiego (AM Poznań), dra hab. Dominika 
Połońskiego (AM Łódź), dra hab. Łukasza Kuropaczewskiego (Kunstuniversität Graz), 
dr hab. Barbarą Mądrą-Bednarek (AM Poznań).  

W ramach organizowanych i prowadzonych przeze mnie festiwali 
współpracowałem także z uznanym na świecie ukraińskim skrzypkiem - solistą 
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Filharmonii Lwowskiej - i pedagogiem Marko Komonko oraz nauczycielką szkoły 
muzycznej w Mönchengladbach (Niemcy) - Michaliną Knull-Mausen. 

Wielokrotnie współpracowałem z prof. Bogumiłem Nowickim (AM Poznań), 
prowadząc warsztaty doskonalące dla nauczycieli w szkołach muzycznych I i II stopnia 
w Polsce. 

W ubiegłym roku akademickim rozpocząłem kierownictwo i prowadzenie projektu 
„Kierunek - skrzypce”. Projekt ten organizowany wraz z Akademią Muzyczną 
w Bydgoszczy zrealizowałem w kilku szkołach muzycznych II stopnia. 

W latach 2010-2013 byłem zapraszany do prowadzenia klasy skrzypiec i altówki 
podczas Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Bałoszycach oraz Radzyńskiej 
Akademii Wiolinistyki. 

Opieka naukowa i artystyczna nad studentami  

W czasie pracy w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 
będąc asystentem w klasie prof. Marcina Baranowskiego, wykształciłem sześć osób 
legitymujących się tytułem zawodowym licencjata w specjalności skrzypce oraz dwóch 
magistrów sztuki. 

Absolwenci oraz obecni studenci odnoszą sukcesy, wykonując koncerty 
w  orkiestrach i zespołach kameralnych w Polsce i za granicą. Biorą udział w sesjach 
nagraniowych, prowadzą zespoły od duetów po składy orkiestrowe. Są nauczycielami 
klasy skrzypiec w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz uczą gry na skrzypcach 
w  instytucjach kultury. Biorą udział  w licznych kursach mistrzowskich i  warsztatach 
muzycznych. Na przykład: Katarzyna Kotlęga-Szysz jest koncertmistrzem Polskiej 
Orkiestry Muzyki Filmowej i nauczycielem w Szkole Muzycznej w Trzciance. Mateusz 
Leszczak był członkiem orkiestry (I skrzypce) w  Filharmonii Gorzowskiej. Iskander 
Alimbajew jest czynnie działającym skrzypkiem, podobnie jak Ewelina Krupa działająca 
głównie na scenie jazzowej. 

Nagrody studentów 

Ewelina Krupa, studentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy zdobyła III nagrodę na V European Music Competition oraz II nagrodę na 
11th. International Music Competition "Don Vincenzo Vitti”. 
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Członkostwo w organizacjach artystycznych  

Od 10 lat jestem członkiem Stowarzyszenia Muzycznego Vividus, którego celem 
jest wspomaganie działalności Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, pielęgnowanie 
tradycji szkół skupionych w Zespole, opieka nad dziećmi i młodzieżą uzdolnioną 
muzycznie, szerzenie wiedzy muzycznej i umuzykalnianie poprzez organizowanie 
różnych form usług pedagogicznych.  

Od 2017 roku współpracuję na polu artystycznym i organizacyjnym z Fundacją 
Arte dei Sounatori wspierając jej statutową działalność. 

Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki i sztuki  

W 2009 roku założyłem Impresariat Muzyczny, który umożliwia prowadzenie 
w  skali ogólnopolskiej pozaszkolnych form edukacji w postaci kursów muzycznych, 
kursów doskonalących dla nauczycieli i uczniów oraz festiwali. 

Po uzyskaniu stopnia doktora zacząłem organizować i prowadzić dwa razy w roku 
bezpłatne warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół muzycznych i studentów 
(specjalność skrzypce i altówka). Warsztaty te i wykłady, podejmowane poza systemem 
szkolnictwa, prowadzę także w ramach organizowanych przeze mnie Festiwali. W sumie - 
jako dyrektor merytoryczny i prelegent - zrealizowałem blisko dziesięć tego typu 
wydarzeń, mających na celu popularyzowanie nauki i sztuki.  

W listopadzie 2016 roku odbył się pierwszy Festiwal zorganizowany przez 
Impresariat Muzyczny. Na dzień dzisiejszy jestem organizatorem i dyrektorem 
artystycznym czterech Festiwali skierowanych do studentów, uczniów i ich rodziców oraz 
nauczycieli szkół muzycznych I i II st. Są to: 

- Ogólnopolski Festiwal FORTE (3 edycje), 
- Międzynarodowy Festiwal PRESTO (2 edycje), 
- Ogólnopolski w BAROKOWYM STYLU festiwal (1 edycja), 
- Ogólnopolski Festiwal im. Jadwigi Kaliszewskiej® (2 edycje).  

Festiwale są adresowane do skrzypków, altowiolistów, gitarzystów, 
wiolonczelistów oraz zespołów kameralnych. Innowacyjność i zarazem sukces tych 
wydarzeń polega na ich wieloaspektowości i niezwykle przyjaznej, otwartej atmosferze. 
Filarami tych Festiwali są przesłuchania konkursowe, masterclass, warsztaty i wykłady dla 
studentów i nauczycieli oraz uczniów i rodziców, wystawy salonów i księgarni 
muzycznych. Specyfika każdej z imprez generuje także unikatowe wydarzenia - skrojone 
na miarę wieku lub tematyki danego wydarzenia. Na każdym z festiwali pełnię funkcje: 
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dyrektora artystycznego, przewodniczącego jury, prowadzącego masterclass 
i wykładowcy. 

Na przestrzeni lat prowadziłem jednodniowe warsztaty w formie wykładów i lekcji 
otwartych (masterclass) w wielu szkołach muzycznych w Polsce i na Ukrainie. Działalność 
ta szczególnie zintensyfikowała się i wyszła poza granicę kraju po uzyskaniu stopnia 
doktora. Byłem gościem w następujących placówkach: 

- SM II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, 
- PSM I i II st. w Pabianicach, 
- PSM I st. w Golub-Dobrzyniu, 
- PSM I i II st. w Stalowej Woli, 
- POSM I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, 
- Rivnensʹke muzychne uchylyshche RDHU (Рівненське музичне училище РДГУ) 

Równe (Ukraina), 
- Drohobytsʹkyy muzychnyy koledzh im. V Barvinsʹkoho (Дрогобицький музичний 

коледж ім. В Барвінського) Drohobycz (Ukraina), 
- dwukrotnie w Lʹvivsʹka Serednya Spetsialʹna Muzychna Shkola-Internat 

im.  S.  Krushelʹnytsʹkoyi (Львівська середня спеціальна музична школа-інтернат 
ім. С. Крушельницької) Lwów (Ukraina), 

- PSM I i II st. w Grudziądzu, 
- ZSM im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim, 
- Lʹvivsʹkyy Muzychnyy Koledzh im. S. P. Lyudkevycha (Львівський Музичний Коледж 

ім. С. П. Людкевича) Lwów (Ukraina), 
- PSM I i II st. w w Żaganiu, 
- PSM I im. Kazimierza Serockiego w Gubiniu, 
- PSM I st. w Międzyrzeczu 
i wielu innych, przed uzyskaniem stopnia doktora sztuk muzycznych. 

Udział w zespołach konkursowych  

W dniach 6-9 grudnia 2017 byłem członkiem jury Przesłuchań Makroregionalnych 
Centrum Edukacji Artystycznej, mających miejsce w Chorzowie.  

Pełniłem funkcję przewodniczącego jury w kilku imprezach krajowych 
i międzynarodowych. Chciałbym w tym miejscu wymienić kilka z nich: 

- Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków i Altowiolistów (uczniów szkół 
muzycznych II st.) w ramach Festiwalu FORTE w latach 2016, 2017, 2018 - 
organizowany przez Impresariat Muzyczny oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia w Zduńskiej Woli. 
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- Międzynarodowy konkurs dla skrzypków i altowiolistów (uczniów szkół muzycznych 
I  st.) w ramach Festiwalu PRESTO w roku 2017 i 2018 - organizowany przez 
Impresariat Muzyczny oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Zduńskiej 
Woli. 

- Konkurs w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU w roku 2018 i 2019 - 
organizowany przez Impresariat Muzyczny oraz Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę 
Muzyczną I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. 

- Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół muzycznych I i II st. w ramach Festiwalu im. 
Jadwigi Kaliszewskiej w latach 2017 i 2018 - organizowany przez Ogólnokształcącą 
Szkołę Muzyczną II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu. 

- Konkurs regionalny organizowany przez OSM I i II st. im. Karola Lipińskiego 
w Lublinie (styczeń 2015). 

- Konkurs Interpretacji Utworów Skrzypcowych organizowany przez PSM I i II st. 
w Opolu (kwiecień 2014). 

Inne osiągnięcia 

Napisany przeze mnie referat „The influence of historical knowledge and 
historically informed performance on the present performances of the music composed 
by the baroque composers” został opublikowany w The collection of scientific works: The 
history of formation and development prospects of wind music in the context of national 
culture of Ukraine and abroad countries. Vol. 9. Rivne 2017. Wydawnictwo to ukazało się 
dzięki Ministry of Education and Science of Ukraine, Rivne State Humanitarian University, 
Department of wind and percussion instruments of RSHU. 

Organizuję wiele imprez o charakterze kulturalno - edukacyjnym. Przez kilkanaście 
lat byłem pomysłodawcą i twórcą corocznego projektu artystycznego z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki w Poznaniu, w którym do współpracy zapraszałem 
poznańskich, zaprzyjaźnionych artystów. 

Plany na przyszłość 

Z zaplanowanych ważniejszych wydarzeń artystycznych pragnę tu wymienić 
solowe koncerty, które odbędą się na początku maja w Irlandii: w Ambasadzie Polski 
w  Dublinie oraz w  Galway (Europejska Stolica Kultury 2020). Są one wynikiem 
rozpoczętej współpracy z  Fundacją Bardzo Ładnie oraz Ambasadą Polską w Dublinie. 
Ponadto kalendarz artystyczny obfituje w liczne, zaplanowane koncerty z repertuarem 
nagranych Sonat Leclaira oraz z Trio Taklamakan. 
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Zostałem zaproszony do wygłoszenia referatu na IV Międzynarodowym Forum 
Altówkowym organizowanym w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 roku. 

W dniach 22-27 czerwca 2019 roku we Lwowie będę brał udział w pracach komisji 
II  International Competition of young violinist, violoncellists and viola players „Lvivskyj 
Virtuoz” oraz poprowadzę masterclass. 

Również w tym roku kolejny mój artykuł zostanie opublikowany w następnym - 
11 tomie publikacji wydawanej przez Ministry of Education and Science of Ukraine, Rivne 
State Humanitarian University, Department of wind and percussion instruments of RSHU. 

Tegoroczny kalendarz zakłada także organizację  i prowadzenie kolejnych edycji 
Festiwali: 15-17 marca Festiwal im. Jadwigi Kaliszewskiej, 17-19 maja Festiwal PRESTO. 
W kwietniu organizuję warsztaty doskonalące dla nauczycieli i studentów.  

W przyszłym roku szkolnym i akademickim planuję organizację i kierownictwo 
merytoryczne międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej szeroko pojętej 
dydaktyce. 

Podsumowanie 

Podążając za rozważaniami Romana Ingardena, jednego z wielkich polskich 
myślicieli, i rozszerzając pojęcie sztuki także na pedagogikę oraz dydaktykę w obszarze 
sztuk, jestem w pełni przekonany, że skończone dzieło muzyczne a także pedagogiczne 
i  dydaktyczne powstaje dopiero w umyśle jego odbiorcy (odpowiednio - słuchacza, 
ucznia, nauczyciela i studenta). Do moich słuchaczy, uczniów i współpracujących ze mną 
nauczycieli i studentów, należy zatem „dookreślanie”, konkretyzowanie i interpretacja. 
Liczba konkretyzacji jest nieograniczona, zależna od odbiorców i ich indywidualnych 
przeżyć. Pozostawiam zatem ocenę mojego artystycznego - jako skrzypka i pedagoga - 
dorobku, właśnie moim odbiorcom. 
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