
Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. J. Hof-
mana, gdzie do 1981 r. pracowała na stanowisku adiunkta. Od dwudzie-
stu lat mieszka w Berlinie, prowadząc nadal działalność artystyczną i pe-
dagogiczną. Jako pianistka – akompaniatorka brała udział w konkursach  
w Monachium, Genewie, Mannheim, Poznaniu, Berlinie, Warszawie. 

Completed her studies at Music Academy in Cracow in the class of 
prof. J. Hofman where she had worked as a lecturer till 1981. She has been 
living in Berlin for twenty years carrying on her artistic and pedagogi-
cal activity. As a pianist – accompanist she took part in competitions in 
Munich, Geneva, Mannheim, Poznań, Berlin and Warsaw. 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina  
w Warszawie w kl. prof. J. Ekiera i prof. A. Palety-Bugaj. Występowała  
w kraju i poza jego granicami. Współpracuje z wybitnymi muzykami  
(W. Wiłkomirską, K. Jakowiczem i inn.). Zajmuje się również pracą pe-
dagogiczną w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Graduated from F. Chopin Music Academy in Warsaw with the award in  
the class of prof. J. Ekier and prof. A. Paleta-Bugaj. She played as a so-
loist in Poland and abroad. She cooperates with eminent musicians  
(W. Wiłkomirska, K. Jakowicz and others). She also gives lectures at 
Music Academy in Warsaw.

Akademię Muzyczną w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem 
w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli oraz kameralistyki w klasie 
prof. Mai Nosowskiej. Bierze udział w międzynarodowych konkursach 
oraz kursach mistrzowskich (Duszniki, Żagań, Zamość, Kraków). Wraz 
z Katarzyną Ewą Sokołowską tworzą „Ravel Piano Duo”.

Graduated from Warsaw Music Academy with the award in piano 
class of prof. Bronisława Kawalla and chamber music class of prof. 
Nosowska. She takes part in international competitions and master 
courses (Duszniki, Żagań, Zamość, Kraków). Together with Katarzy-
na Sokołowska she forms „Ravel Piano Duo”.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im.  
W. Lutosławskiego w Nysie w klasie fortepianu mgr Lucyny Dąbrowskiej, 
a następnie Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie w kla-
sie fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej oraz w klasie kameralistyki 
prof. Jerzego Marchwińskiego i prof. Mai Nosowskiej. Odbył studia 
podyplomowe w klasie kameralistyki prof. Mai Nosowskiej. Kształcił 
się także w grze na organach. 

He finished the first and second degree at the Lutosławski State Mu-
sic School in Nysa, studying piano with Lucyna Dąbrowska. After he 
graduated piano at the Chopin Academy of Music in Warsaw with prof. 
Elżbieta Tarnawska and chamber music with prof. Jerzy Marchwiński 
and prof. Maja Nosowska. Then he gained a postgraduate degree in 
chamber music with prof. Maja Nosowska. He also studied organ. 

XXI MIĘDZYNARODOWY KURS 
MUZYCZNY  W  GŁUCHOŁAZACH

11.08.2010  –  Inauguracja Kursu i Festiwalu
Koncert Inauguracyjny – recital wokalny Ewy Wolak w ośrodku „Skowro- –
nek” w Głuchołazach g. 20.00

12.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie, 
Koncert – recital fortepianowy Eugene Indjica w ośrodku „Skowronek”   –
w Głuchołazach g. 20.00

13.08.2010 – Lekcje mistrzowskie, 
Koncert kameralny – recital Ryszarda Groblewskiego w ośrodku „Skowro- –
nek”  w Głuchołazach g. 20.00
Koncert – recital fortepianowy Eugene Indjica w Muzeum w Głogówku  –
g. 19.00

14.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie, 
Koncert „Nokturn” w Muszli Koncertowej w Głuchołazach Zdroju g. 19.00  –

15.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie,
Koncert w Muszli Koncertowej w Głuchołazach Zdroju g. 18.00  –

16.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie, 
Koncert uczestników Kursu w sanatorium w Mosznej, godz. 19.00 –
Koncert uczestników Kursu w sanatorium Prissnitz w Jeseniku –

17.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie, 
Koncert uczestników Kursu w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu g. 18.00 –

18.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie, 
Koncert pedagogów Kursu w ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach g. 20.00 –

19.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie,
Koncert uczestników Kursu w Filharmonii Opolskiej g. 19.00 –

20.08.2010 –  Lekcje mistrzowskie,
Koncerty finałowe uczestników Kursu – Aula LO w Głuchołazach g. 15.30  –
i 19.00
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