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RECENZJA DOROBKU HABILITANTA 
PANA dr. BŁAŻEJA  GOLIŃSKIEGO 

Zleceniodawca:  
Zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z 
dnia 5 października 2016 roku, powołującą Komisję Habilitacyjną w celu 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pana dr. Błażeja Golińskiego, 
wszczętego w dniu 6 września 2016 roku w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie 
instrumentalistyka.  

Do pisma z dnia 17 października 2016 r., nadesłanego mi przez Prof. zw. dr. hab. 
Elżbietę Rosińską Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku, informującego o powołaniu mojej osoby recenzentem 
ww. Komisji, została dołączona dokumentacja Habilitanta - zgodna z zaleceniami § 12 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015  roku (z 
późniejszymi zmianami).  

1. Podstawowe dane o Habilitancie 
  
Pan dr Błażej Goliński urodził się dnia 11.12. 1978 roku w Bydgoszczy. W 2002 roku 
ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku - na kierunku 
instrumentalistyka, w specjalności gra na wiolonczeli w klasie prof. Romana 
Sucheckiego. 

Błażej Goliński w dniu 10. 12. 2009 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk 
muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka nadany mu uchwałą Rady 
Wydziału Instrumentalnego w Gdańsku. 
Podnosił swoje kwalifikacje artystyczne oraz instrumentalne podczas licznych kursów 
mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych wiolonczelistów świata. 
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Błażej Goliński prowadzi jako kameralista bardzo aktywną działalność koncertową w 
kraju i poza jego granicami, występując  z wybitnymi artystami. Jest również laureatem 
oraz finalistą kilku konkursów wiolonczelowych oraz kameralnych. 

2. Habilitant był związany pracą jako pedagog oraz koncertujący artysta:  

> W latach 2001/2005 współpracował z Orkiestrą Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa 
Sinfonietta Cracovia gdzie zajmował stanowisko koncertmistrza grupy wiolonczel. Z zespołem tym 
występował m. in. na festiwalu Pablo Casalsa ( Puerto Rico), na Schleswig Holstein Musik Festival 
(Niemcy), na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena (Kraków). 

> Na stałe związany jest z gdańską Orkiestrą Kameralną Hanseatica, w której pełni funkcję 
koncertmistrza grupy wiolonczel. Zespół ten otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną w kategorii 
Debiut Roku. Z zespołem tym występował na festiwalach w Polsce i poza jej granicami (m. in. 
„Mozartfest” w Zoettermeer- Holandia, „ Mu-Se” Musikfestival w Seelze- Niemcy, Gdańska 
Wiosna Muzyczna- Gdańsk). 

> Nagrana przez zespół Hansaetica wraz z młodym pianistą jazzowym Sławkiem Jaskułke płyta 
(2004 r.) otrzymała nominację do nagrody muzycznej „ Fryderyk 2005” w kategorii „ Muzyka 
Jazzowa”. 

> Od 2004 roku współpracuje z Polską Filharmonią Bałtycką im. F. Chopina w Gdańsku gdzie 
piastuje stanowisko koncertmistrza grupy wiolonczel. 

> Z Orkiestrą Kameralną Hanseatica oraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Bałtyckiej 
występował również jako solista. 

> Od 2002 roku nieprzerwanie prowadzi działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Od roku 2009 (po otrzymaniu tytułu doktora) na stanowisku 
Adiunkta. 

> Prowadził Kursy Mistrzowskie w kraju i za granicą. Był również członkiem Jury konkursów 
wiolonczelowych (Gdańsk, Wrocław). 

> Od 2004 roku członek zarządu „ Fundacji Hanseatica” zajmującej się inicjowaniem i wspieraniem 
muzyków, zespołów muzycznych oraz przedsięwzięć artystycznych w kraju i poza jego granicami. 
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3. Ocena Autoreferatu 

Autoreferat dr. Błażeja Golińskiego załączony do dokumentacji jest interesujący poprzez bardzo 
intymny i szczery rodzaj wypowiedzi. Bogaty w metafory i poszukiwania możliwości wyrażenia 
siebie tekst, świadczy o olbrzymiej wrażliwości oraz wyobraźni habilitanta- głębokiego artysty. 
Wspaniale  opisana relacja z profesorem R. Sucheckim  i Krzysztofem Sperskim oraz inspirujące 
przemyślenia dotyczące istoty współpracy nauczyciel- uczeń/ student będące głęboko świadomą i 
mądrą koncepcją pedagogiczną dopełniają jak najbardziej pozytywną ocenę Autoreferatu. Jednak 
tekst sprawia wrażenie napisanego w pośpiechu poprzez niedopowiedzenie wielu interesujących 
poruszonych wątków, pozostawia wrażenie niedomówienia, a stylistycznie zakłócają  go zbyt 
często powtarzane  słowa, składnia poszczególnych zdań tracących przejrzystość wypowiedzi oraz 
kolokwializmy. 
Autoreferat oceniam jednak dobrze przez wzgląd na ciekawe i prawdziwe przedstawienie swojej 
drogi artystycznej. 

4. Ocena osiągnięcia artystycznego 

Habilitant Błażej Goliński 
w nawiązaniu do ustawy o stopniach naukowych ( art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 
roku Dz. U. nr 65, poz. 595( wraz z późniejszymi zmianami)) jako  
najważniejsze dzieło artystyczne podlegające ocenie w toku przewodu habilitacyjnego przedstawił 
w swojej dokumentacji płytę CD „ Wieniawski/ Kania Cello Sonatas” o numerze A- 103 w katalogu 
wydawnictwa Anagram zarejestrowaną w grudniu 2015 roku w Europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, nagraną wspólnie z pianistą Radosławem Kurkiem. 

Wybór dzieł zamieszczonych na płycie jest bardzo świadomy i nawiązuje do szerokiej działalności 
habilitanta na rzecz odkrywania dla szerokiej publiczności często  zapomnianych lub wcześniej 
nieznanych  dzieł wiolonczelowych kompozytorów polskich. 
Już sama możliwość wysłuchania utworów, które nie są wykonywane, znane, zupełnie nowe dla 
świata wiolonczeli, stanowi wartość w mojej opinii bezcenną prezentowanego dzieła artystycznego. 
Od pierwszych taktów zwraca uwagę niezwykłe piękno dźwięku Błażeja Golińskiego, jego 
wrażliwość na barwę i wspaniały dialog kameralny z pianistą Radosławem Kurkiem. 
Pierwszą część płyty zajmują dwie pozycje z dorobku Emanuela Kani- polskiego kompozytora, 
organisty i pedagoga żyjącego w latach 1827-1887. Są to: Sonata wiolonczelowa a-moll oraz 
Romance op. 9. Jak zauważył sam habilitant, i zgadzam się z tą opinią, idąc nawet krok dalej, 
stwierdzam, że twórczość Emanuela Kani  zdecydowanie nie jest odkrywcza czy znacząca dla 
historii lub literatury wiolonczelowej. Nie  zaskakuje i nie wzrusza, jednak  posiada cechy 
charakterystyczne dla polskiej twórczości epoki postchopinowskiej: jest lekka, bardzo przyjemna w 
odbiorze, chwilami urocza niczym muzyka Schuberta. Bez wątpienia tak pozytywny  odbiór  
przeciętnej partytury Emanuela Kani stał się możliwy dzięki wspaniałej interpretacji i 

                                          �3



umiejętnościom instrumentalnym  Błażeja Golińskiego i doskonałej kameralistyki Radosława 
Kurka, który towarzyszy mu na płycie. 
Nie wszystko wzbudziło mój jednakowy entuzjazm. Chwilami  zbyt umiarkowana dynamicznie i 
przestrzennie gra wyeksponowała w wielu miejscach nieznośny eklektyzm i monotonię twórczości 
Emanuela Kani. 

Bardzo słabym utworem jest „ Romance” op. 9 Emanuela Kani, jednak habilitant wykonuje go na 
płycie z lekkością i urodą miniatur Fritza Kreislera. Z przyjemnością powraca się do tej pozycji na 
płycie dzięki wspaniałemu dopracowaniu artystycznemu przez obu wykonawców. 

Zdecydowanie ciekawszym dziełem jest sonata Józefa Wieniawskiego- brata słynnego Henryka. 
Sonata ma bardzo dojrzałą trzyczęściową formę. Wykonawcy w znakomity sposób przedstawili 
charakter i wyraz części pierwszej: Allegro Maestoso. 
W części drugiej gra Błażeja Golińskiego zachwyca głębokim brzmieniem, wyrazem, ekspresją i 
doskonałym opanowaniem techniki instrumentalnej potrzebnej do bezkompromisowego wyrażenia 
swojej wyobraźni muzycznej. 
Słuchając cz.2: Andantino uznałem, że w rzeczy samej droga indywidualnych predyspozycji i 
potrzeb studenta/ ucznia jest najwłaściwszym kierunkiem. Pomimo braku znaczących osiągnięć 
solistycznych czy  konkursowych Habilitant zaprezentował w części drugiej sonaty niezwykły 
talent artystyczny i metafizyczną umiejętność przekazania swojej wyobraźni w sposób doskonały 
technicznie poprzez wiolonczelę. 
Finał: Allegro Brillante e Molto Grazioso nieco mnie rozczarował. 
Technicznie nadal bez zarzutu i znakomity kameralnie nie oddaje zupełnie charakteru bardzo 
jednoznacznie określonego przez kompozytora. Nie ma świetlistych kryształów brillante i lekkości 
grazioso. Jest doskonałe pełne brzmienie wiolonczeli z pominięciem jednak sensu finału ( lekkiego 
kontrastu dla przeżyć części drugiej) tej pięknej sonaty. 
Coda finału została potraktowana zbyt płytko i pozornie ) ) , wręcz populistycznie, co dla mnie było 46
wielkim rozczarowaniem, gdyż całą płytę oceniam naprawdę wysoko. Ma olbrzymią wartość jako 
obraz wartościowej literatury wiolonczelowej pozostawionej nam przez polskich kompozytorów 
(nie mamy jej zbyt wiele w codziennym repertuarze koncertowym). Ponadto habilitant wraz z 
Radosławem Kurkiem grają wybitnie i płyty słucha się z wielką przyjemnością. 

5.  Ocena osiągnięć artystycznych 
Na osiągnięcia artystyczne dr. Błażeja Golińskiego składają się bardzo liczne koncerty na terenie 
całego kraju i poza jego granicami. Są to głównie koncerty kameralne, gdyż Habilitant w swojej 
dokumentacji przedstawił zaledwie jeden koncert zagrany z orkiestrą jako solista i w swoim 
repertuarze posiada właśnie ten jeden utwór: Wariacje na temat rococo op. 33 Piotra Czajkowskiego 
wykonane z Polską Orkiestrą Bałtycką w Gdańsku. W mojej ocenie to bardzo mało. 
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Jednak bardzo aktywna działalność koncertowa w obszarze kameralistyki, na którą składa się 
kilkadziesiąt recitali zawsze przy współudziale wybitnych artystów kameralistów budzi moje 
uznanie dla konsekwencji wybranej drogi artystycznej i podnoszenia swoich umiejętności 
wykonawczych i wyrazowych habilitanta. 
Wśród osiągnięć znajdują się też koncerty na bardzo prestiżowych festiwalach m. in.: 
> Festiwal Pablo Casalsa ( Puerto Rico) 
> Schleswig Holstein Musik Festival ( Niemcy) 
>Wielkanocny Festiwalu Ludwiga van Beethovena ( Kraków) 
>Wyróżnienie na VI Ogólnopolskim konkursie wiolonczelowym im. D. Danczowskiego w 
Poznaniu (2002),  
>Finalista Międzynarodowego konkursu kameralnego we Florencji:„Premio Vittorio Gui (2008)  
z kwartetem fortepianowym: „ Dali” 
>Nominacja do Nagrody „Fryderyk” za płytę nagraną z pianistą jazzowym Sławkiem Jaskułke 
>Nagranie wspaniałej płyty: „Wieniawski/ Kania Cello Sonatas” z Radosławem Kurkiem dla 
wytwórni Anagram, a przedstawionej w dokumentacji habilitanta jako najważniejsze osiągnięcie 
artystyczne podlegające ocenie w niniejszym przewodzie. 

6. Ocena osiągnięć twórczych 

dr Błażej Goliński jest niezwykle aktywną osobą. Zaszczepiona w nim przez profesorów: Romana 
Sucheckiego oraz Krzysztofa Sperskiego miłość do zapomnianej polskiej muzyki wiolonczelowej, 
poszukiwań zagubionych partytur i nadawanie im nowego życia poprzez swoje intepretacje jest 
przykładem bezcennej działalności twórczej. 
Chciałby też dodać, iż habilitant poza działalnością dydaktyczną i wykonawczą, prowadzi 
imponującą działalność edytorską, opracowując i przygotowując do druku partytury 
niejednokrotnie wydawane po raz pierwszy w historii 

7. Ocena osiągnięć dydaktycznych 

Habilitant od 13 lat związany jest ze swoją Alma Mater. W latach 2003-2010 był asystentem, 
następnie adiunktem w klasie prof. Romana Sucheckiego, a po jego śmierci w klasie prof. 
Krzysztofa Sperskiego. Dzisiaj prowadzi samodzielną już klasę wiolonczeli w Akademii 
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. 

dr Błażej Goliński nie wymienił w swojej dokumentacji żadnych sukcesów i dokonań artystycznych 
swoich studentów jednak jego świadome i głębokie przemyślenia w temacie pedagogiki 
bazujące na analizie swojej własnej drogi rozwoju jeszcze w szkole podstawowej i liceum, 
wzbogacone przez lata współpracy ze swoimi wybitnymi pedagogami oraz artystami 
spotykanymi podczas kursów mistrzowskich wzbudziły podczas lektury autoreferatu mój 
wielki szacunek i jestem przekonany, że efekty pracy dostosowanej do wewnętrznych 
potrzeb i możliwości rozwoju studenta przyniosą habilitantowi oraz jego uczelni grono 
wybitnych wychowanków. 
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8. Ocena innych osiągnięć 
Błażej Goliński poza działalnością pedagogiczną i koncertową od początku swojej drogi 
artystycznej zafascynowany był możliwościami jakie daje brzmienie orkiestry. Zarówno 
symfonicznej jak i kameralnej. Przez lata, po dziś dzień piastuje stanowiska koncertmistrza sekcji 
wiolonczel w prestiżowych orkiestrach naszego kraju: 
> Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina (od roku 2004 po dziś 
dzień) 
> Orkiestra Stołecznego Królewskiego MIasta Krakowa- Sinfonietta Cracovia ( w latach: 2000- 
2006) 
> Orkiestra Kameralna „ Hanseatica” ( od roku 2003 po dziś dzień) 
> Od 2004 roku członek zarządu „ Fundacji Hanseatica” zajmującej się inicjowaniem i wspieraniem 
muzyków, zespołów muzycznych oraz przedsięwzięć artystycznych w kraju i poza jego granicami. 
Skala działalności artystycznej dra Błażeja Golińskiego jest w moim przekonaniu imponująca. 

KONKLUZJA 

Po otrzymaniu dokumentacji Habilitanta miałem bardzo mieszane uczucia, czy powinienem 
rozpatrzyć ten przewód pozytywnie. Mój dylemat wyniknął z faktu, że dr Błażej Goliński starając 
się o habilitację w specjalności gra na wiolonczeli ma w swoim repertuarze zaledwie jeden koncert 
wiolonczelowy: „Wariacje rococo” Piotra Czajkowskiego. 
Zagłębiając się jednak w Autoreferat Habilitanta zrozumiałem, że świadomie wybrał on drogę 
wiolonczelisty kameralisty, że to jest przestrzeń, w której rozwija się najpełniej. Mojej jak 
najbardziej pozytywnej opinii o habilitancie i dobrej drodze rozwoju przez niego obranej dopełniło 
wysłuchanie płyty będącej podstawą tego przewodu. Płyty urzekającej pięknem brzmienia 
wiolonczeli i barwy muzyki nieznanej wcześniej szerokiej publiczności. Błażej Goliński prezentuje 
się na tej płycie jako artysta dojrzały, znakomity instrumentalista i świadomy interpretator muzyki. 
Dołączając do tego inspirujący opis założeń pedagogicznych oraz działalność na rzecz odkrywania 
polskiej muzyki wiolonczelowej, opracowywania jej i wydawania drukiem, uważam, że dr. Błażej 
Goliński jest wiolonczelistą- artystą, który zasługuje na pozytywne rozpatrzenie starań o nadanie 
tytułu doktora habilitowanego. 

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, twórcze i dydaktyczne Pana dr. Błażeja 
GOLIŃSKIEGO w pełni spełniają wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (z 
późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki.     

                                                                                          Dominik Połoński
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