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Recenzja 

w postępowaniu habilitacyjnym dr Bogumiły Weretki-Bajdor w dziedzinie sztuk 

muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka 

 

Zleceniodawca recenzji 

Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w 

Gdańsku, prof. Elżbieta Rosińska przysłała mi pismo z dnia 20 marca 2017 roku. 

Dotyczy ono zlecenia podjętego w związku z decyzją Centralnej Komisji do spraw 

Stopni i Tytułów Naukowych w Warszawie Nr BCK‐VII‐L‐6214/16 na podstawie 

art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (Dz. Ust. Nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 

2005 r., nr 164 poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., po. 455), powołującą komisję habilitacyjną 

do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w 

dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dr Bogumiły Weretki-Bajdor. 

 Do nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego w AM w Gdańsku, 

wskazanej przez wnioskodawcę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, 

zgodnie z art. 18a, ust. 2 ustawy z dnia 14. 03. 2003 roku – pisma informującego o 

powołaniu mojej osoby na recenzenta Komisji Habilitacyjnej powołanej do oceny 

osiągnięć dr Bogumiły Weretki-Bajdor ( art. 16 pkt 2 ust. 1,2,3, ustawy z dnia 
14.03.2003 roku) – została dołączona dokumentacja zgodnie z paragrafem 12 pkt. 2 

ust. 1‐4, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 22.09.2011 

roku (Dz. U. 204, poz. 1200). 

 

Podstawowe dane o kandydacie 

Bogumiła Weretka-Bajdor urodziła się 28 lutego 1964 roku w Mrągowie. Tam też w 
1971 roku rozpoczęła naukę gry na fortepianie, którą kontynuowała w POSM w 

Gdańsku w klasie cenionego pedagoga Elżbiety Bielickiej-Sokolnickiej. W czasie 

nauki wielokrotnie brała udział w przesłuchaniach regionalnych w Gdańsku i Gdyni 

zdobywając liczne wyróżnienia. Naukę w szkole średniej zwieńczyła wykonaniem ze 

szkolną orkiestrą Koncertu fortepianowego a-moll Griega. 
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Lata 1983-1988, to studia w Gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie Ekateriny 

Popowej- Zydroń. Również i ten etap kształcenia zakończyła występem z orkiestrą 

akademicką, wykonując II Koncert fortepianowy Rachmaninowa. 

Po uzyskaniu dyplomu (1988) pracowała w ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu jako 
nauczycielka gry na fortepianie, ale po roku zrezygnowała, pozostając na uczelni na 

stanowisku młodszego wykładowcy (1988), wykładowcy (1990) i starszego 

wykładowcy (1998), akompaniując skrzypkom i flecistom. 

W roku 2008, po pomyślnie przeprowadzonym przewodzie doktorskim została 

zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta, nadal akompaniując, tym 
razem tylko w klasie skrzypiec. W 2010 roku dołączyła do grona pedagogów 

prowadzących zajęcia nauki akompaniamentu, oraz (zgodnie z upodobaniami) 

rozpoczęła także pracę akompaniatora-korepetytora na Wydziale Wokalnym. Przez 

kilka lat uczyła również gry na fortepianie studentów Wydziału Dyrygentury, 

Kompozycji i Teorii Muzyki. 

Jako akompaniatorka brała udział w wielu konkursach dla skrzypków i flecistów, 

ostatnio przyczyniając się do zdobycia I nagrody przez Zofię Szlachcikowską na 

konkursie „Euterpe” we Włoszech. Dwukrotnie była także oficjalną akompaniatorką 

podczas konkursu skrzypcowego w Gdańsku. Zawsze bierze czynny udział w kursach 

dla skrzypków organizowanych na terenie uczelni. Stara się również podnosić 
kwalifikacje uczestnicząc – czynnie lub biernie – w kursach dla pianistów-

kameralistów i akompaniatorów prowadzonych między innymi przez: Helen Reid 

(Londyn), Irinę Winogradową (Lubeka) czy Katarzynę Jankowską- Borzykowską 

(Warszawa). 

Bogumiła Weretka-Bajdor nie stroni także od prac organizacyjnych. Od 2002 roku jest 

stale członkiem Rady Wydziału Instrumentalnego i członkiem Senatu uczelni. Od 

2010 roku była sekretarzem wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a od 2014 pełni tę 

samą funkcję w uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Zaangażowanie habilitantki w pracę zawodową i organizacyjną zostało docenione 
przez władze uczelni, województwa i państwa. Otrzymała dwukrotnie Nagrodę 

Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku (2008, 2015), odznakę honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego(2010), a w roku 2014 stypendium Marszałka Województwa 

Pomorskiego.  

 

 

 

 

Ocena autoreferatu i działalności artystycznej 
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Pani dr Weretka-Bajdor przedstawiła autoreferat, w którym przejrzyście opisała swoją 

drogę artystyczną począwszy od kształcenia i wpływu jaki wywarli na niej kolejni 

pedagodzy. Następnie opisała swą pracę pedagogiczną: akompaniowanie studentom 

(skrzypkom i flecistom), nauczanie akompaniamentu i gry na fortepianie. Przedstawiła 
wreszcie działalność artystyczną: grę w trio, duecie fortepianowym i współpracę z 

wokalistami. 

Zastanawia mnie, dlaczego śpiewaków umieściła na końcu, skoro to właśnie jej 

śpiewanie w profesjonalnym chórze – Schola Cantorum Gedanensis a potem 

akompaniowanie śpiewakom stało się jej pasją. Zresztą tej dziedzinie swojej pracy 
artystycznej poświęca w autoreferacie najwięcej miejsca. Czuje się tu jej 

zaangażowanie i zadowolenie, a także widać, że posiadła sporą wiedzę, aby służyć 

pomocą i wspierać często jeszcze niedoświadczonych młodych wokalistów. 

Przeglądając bardzo skrupulatnie przygotowaną dokumentację, daje się zauważyć co 

habilitantkę najbardziej frapuje, co jest jej pasją, a więc poszukiwanie i odkrywanie 
starych, ale zapomnianych dzieł lub prezentowanie nowych, nie zaś wykonywanie po 

raz setny znanych wszystkim utworów. Jest to niezwykle cenne, bo dzięki temu dr 

Weretka-Bajdor przypomniała nam Trio g-moll Henryka Melcera, Sonatę skrzypcową 

a-moll Zygmunta Noskowskiego, Sonatę skrzypcową Tadeusza Paciorkiewicza, a 

ostatnio Sonaty i Suitę Karola Rathausa. Poznaliśmy nowe utwory – Tria Alicji Jonas, 

Erica Ewazena i Epitafium 1444 Krzysztofa Olczaka. 

Dr Weretka-Bajdor występowała dość nieregularnie (pomijając grę ze studentami). 

Wydaje się, że to dlatego, iż nieliczni regularnie koncertujący muzycy z Wybrzeża 

mieli już swoich stałych partnerów (na przykład niżej podpisaną). Wyraźnie daje się 
zauważyć wzrost jej aktywności koncertowej od momentu powstania tria (2004), 

poprzez nawiązanie stałej współpracy z równolatkami, skrzypkami – Maciejem 

Sobczakiem i Wojciechem Szlachcikowskim (2011), a w końcu intensywna gra w 

duecie fortepianowym z Elżbietą Pasierowską-Kołodziej. Po lekturze programów 

koncertów widać, że przywiązuje dużą wagę do promowania muzyki polskiej. Robi to 
w kraju a także zagranicą. Do listy należy więc dopisać jeszcze Tria Fryderyka 

Chopina i Andrzeja Panufnika. Habilitantka dobrze czuje się w stylistyce 

późnoromantycznej, z przełomu XIX i XX wieku. Świadczy o tym dobór repertuaru. 

Stale też, ku obopólnej satysfakcji, współpracuje z wokalistami. 

Pianistka ma na swoim koncie także cztery płyty CD (w tym płytę, którą wskazała 
jako dzieło artystyczne podlegające ocenie Komisji Habilitacyjnej), oraz nagranie 

koncertu tria w Sali Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku. Dokonała 

prawykonań dziewięciu utworów (głównie kompozytorów polskich) od miniatur po 

większe formy cykliczne. 

Jako akompaniatorka brała udział w wielu recitalach dyplomowych, a także w dwóch 
przewodach – doktorskim i habilitacyjnym oraz w dwóch egzaminach z dyscypliny 

podstawowej.  

Należy dodać, że w ciągu 28 lat pracy zawodowej habilitantka opanowała duży 

repertuar pianisty-kameralisty i pianisty-akompaniatora.  
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Stara się również przedstawić tajniki pracy pianisty-kameralisty prowadząc wykłady w 

szkołach w Mińsku na Białorusi i w Koszalinie, przybliżyć niektóre z dzieł 

kameralnych Henryka Melcera, Zygmunta Noskowskiego oraz omówić życie i 

twórczość Karola Rathausa podczas Ogólnopolskich Sesji Artystyczno-Naukowych w 

Gdańsku (2014, 2016). 

  

Ocena dzieła artystycznego 

Dr.Bogumiła Weretka-Bajdor przedstawiła płytę CD, którą nagrała w lipcu i grudniu 

2015 roku wspólnie ze skrzypaczką Karoliną Piątkowską-Nowicką. Płytę wydało 
cenione na polskim rynku wydawnictwo DUX (1347). Na płycie znalazły się dzieła 

Karola Rathausa:  

I Sonata na skrzypce i fortepian op.14  

Andantino 

Intermezzo, Andante 

Rondo, Allegro ma non troppo 

 

II Sonata na skrzypce i fortepian op.43  

 
Allegretto tranquillo, ma non troppo 

Andantino con moto 

Allegro 

 

Suita na skrzypce i fortepian op.27  

  
Bewegt und wuchtig 

Andante 

Capriccio, Moderato 

Allegro 

 

Omawiając autoreferat i działalność artystyczną pianistki zwróciłam uwagę na jej 

preferencje, a więc, przede wszystkim, upodobanie do gry zespołowej, sięganie po 

nowe, nieznane utwory z wyraźnym skłonnością do muzyki wywodzącej się z tradycji 

późnoromantycznej. Sięgnięcie po kompozycje Rathausa, kompozytora zapomnianego 
– a raczej nieobecnego do niedawna w naszej świadomości – są tego najlepszym 

świadectwem. Pomimo że utwory te powstały w latach 1925 (I Sonata), 1937 (II 

Sonata) i 1929 (Suita) są do siebie bardzo podobne i świadczą o skrystalizowanym 

języku muzycznym młodego kompozytora. Pisząc I Sonatę Karol Rathaus miał 30 lat. 

Jest to muzyka emocjonalna, nacechowana skupieniem, o interesującej harmonii, o 
ciekawych pomysłach melodycznych. Osobnym zagadnieniem jest faktura 

fortepianowa. Rathaus był dobrym pianistą, nie wahał się użyć niemal wszystkich 

znanych nam środków pianistycznych. Są to utwory trudne, o gęstej fakturze, 

niewygodnych przebiegach figuracyjnych, odległych skokach, a przede wszystkim 
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niekonwencjonalnej harmonii, do której trzeba inaczej ustawić ręce i ….uszy. Piszę o 

tym, bo sama tego doświadczyłam grając Sonatę klarnetową Rathausa. 

Tym bardziej doceniam wykonanie obu sonat i suity nagranych na tej płycie. Obie 

artystki znakomicie się rozumieją, mają „wspólny oddech”, pulsację, wypracowały 
jednorodną artykulację, szlachetnie prowadzą frazę, grają emocjonalnie, ale bez 

przerysowań, o które nietrudno w tego rodzaju muzyce. Zachwyciła mnie skrzypaczka 

pięknym solo na początku drugiej części II Sonaty. Słychać, że ta muzyka nie jest im 

obojętna, starają się odczytać wszystkie zamysły kompozytora, uwypuklić elementy 

groteski (np. w III części II Sonaty), czy gatunkiem dźwięku przypomnieć 
Szymanowskiego (I część I Sonaty). Wykonawczynie wybierają tempa, które 

pozwalają swobodnie oddychać, we fragmentach szybkich nie chcą zaimponować 

biegłością, choć grają żywo i energicznie (III część II Sonaty). Doskonałe są 

fragmenty, które wymagają gry staccato, czy fugato w części III II Sonaty. Przyczynia 

się do tego wyrazista i wspólna artykulacja. W III części Suity trochę mi przeszkadza 
złamanie rytmu. Wydaje mi się, że szesnastki charakterystycznego motywu mogłyby 

być bardziej zwarte. Pianistka bardzo dobrze operuje pedałem, choć w zakończeniu I 

części I Sonaty zdarzyło jej się przybrudzenie pedałem gamy. Troszkę nieczytelne 

szesnastki w zakończeniu I części II Sonaty i nie dość brzmiące, jakby grane ostrożnie 

oktawy prawej ręki. Znakomicie za to brzmią akordy, te krótkie grane, w dynamice 
piano. Pianistka doskonale czuje i słyszy harmonię i umie to pokazać. Słyszy 

„przestrzenność” muzyki, nigdy nie przykrywa skrzypiec, ale też umie wydobyć spod 

spodu interesujący bądź istotny detal.  

Reasumując, jest to bardzo cenna płyta dla polskiej kultury. Odkrywa dla nas nowego 
kompozytora, a dla skrzypków i innych muzyków może być zachętą do poszukiwań 

jeszcze innych utworów Karola Rathausa.  

  

Konkluzja  

Dr Bogumiła Weretka-Bajdor to osoba świadoma swojej roli. Wynika to z lektury 

przedstawionej dokumentacji. Jej praca pedagogiczna i organizatorska jest istotna dla 

uczelni, a działalność artystyczna i naukowa, upowszechniająca muzykę polską wnosi 

cenny wkład w budowanie polskiej kultury muzycznej.  

 
Niniejszym stwierdzam, że pani dr Bogumiła Weretka-Bajdor spełnia w sposób 

zadowalający wymagania art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14. 03. 2003 roku (Dz. U. z 2003 

roku, nr 65, poz. 595; Dz. U. z 2005 roku, nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2011 roku, nr 

84, poz. 455).  

 

 


