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RECENZJA 

 

Zleceniodawca opinii: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Wydział Instrumentalny, pismo Dziekana prof. zw. dr hab. Elżbiety Rosińskiej z dnia 

20.03.2017 r. wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Instrumentalnego 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2017 r., zlecenie 

podjęte na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w oparciu o art. 

18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 ze zm. W Dz. U. z 2016 nr 1311), 

informujące Dziekana Wydziału Instrumentalnego AM w Gdańsku o w/wym. decyzji pismem 

nr BCK- VII-L-6061/17z dnia 8 marca 2017 r. 

Dotyczy powołania mojej osoby jako recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pani 

dr. Bogumiły Weretki-Bajdor, wszczętym w dniu 27 lutego 2017 r. przez Radę Wydziału 

Instrumentalnego AM w Gdańsku, uchwałą nr 59/20016-2017. 

W świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r., nr 

164, poz. 1365, tekst jednolity art. 6 ust. 1-3) Rada Wydziału Instrumentalnego AM w 

Gdańsku posiadała uprawnienia do wszczęcia postępowania na stopień doktora 

habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Na 

posiedzeniu w dniu 27.02.2017 r. było obecnych 17 członków Rady, uprawnionych do 

głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania członków Rady wynosi 18 osób. Oddano 17 

głosów ważnych, 16 głosów za wszczęciem postępowania habilitacyjnego, 1 głos 

wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było. Quorum głosujących w chwili 

podejmowania uchwały w przedmiocie wszczęcia postępowania na stopień doktora 

habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka Pani dr. 

Bogumiły Weretki-Bajdor zostało zachowane.  

Do nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego AM w Gdańsku pisma 

z dnia 27.02.2017 r., informującego o wyznaczeniu mojej osoby przez Centralną Komisję 

recenzentem dorobku artystycznego dr. Bogumiły Weretki-Bajdor oraz wskazanego przez nią 

osiągnięcia artystycznego w postaci płyty CD „Karol Rathaus, Chamber Music”, została 

dołączona przygotowana przez Kandydatkę dokumentacja, zgodnie z rozdz. 2 § 12 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
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doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. 2016 poz. 1586 z dnia 30 września 2016 r., na którą składa się:  

1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

2. Dane osobowe 

3. Uwierzytelniona kopia dyplomu doktora sztuk muzycznych 

4. Oświadczenie współautora dzieła artystycznego jednoznacznie wyróżnionego  

w autoreferacie: (płyta CD, Karol Rathaus. Chamber Music: I sonata na skrzypce i 

fortepian op. 14; II Sonata na skrzypce i fortepian op. 43, Suita na skrzypce i fortepian 

op. 27 – DUX 1347) 

5. Zestawienie nagród, opinii i podziękowań 

6. Autoreferat w języku polskim 

7. Autoreferat w języku angielskim 

8. Chronologiczny wykaz prezentacji dorobku artystycznego i innych osiągnięć w latach 

2006-2016 

9. Podsumowanie działalności artystycznej przed i po przewodzie doktorskim 

10.  Dokumentacja dorobku artystycznego  

11.  Dzieło artystyczne, jednoznacznie wyróżnione w autoreferacie (por. pkt 4).  

Ponadto wraz z pismem Dziekana Wydziału Instrumentalnego AM w Gdańsku z dnia 

20.03.2017 r. załączony został wyciąg z Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału 

Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 

lutego 2017 r. 

Podstawowe dane o Habilitantce: 

Pani Bogumiła Weretka-Bajdor urodzona 28 lutego 1964 r. w Mrągowie 

- w 1988 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny 

Popowej-Zydroń i klasie kameralistyki prof. Krystyny Sucheckiej i prof. Anny Prabuckiej-

Firlej  i otrzymała tytuł magistra sztuki. 

- w 2008 r. otrzymała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – 

instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, na podstawie 

przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wybrane problemy faktury fortepianowej oraz rola 

fortepianu w przedstawionych dziełach polskiej kameralistyki drugiej połowy XIX wieku 

(promotor: prof. Bogdan Kułakowski, recenzenci: prof. Anna Prabucka-Firlej, prof. Regina 

Strokosz-Michalak). 
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Wykształcenie uzupełniające: kursy mistrzowskie –  prof. prof. Zakhar Bron, 

Aleksander Bondurianski i Moscow Piano Trio, Dina Joffe, Eduard Gracz, Helen Reid, Irina 

Vinagradowa, Katarzynę Jankowska – Borzykowska.  

 

Zatrudnienie: 

1. Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu – nauczyciel fortepianu 1988-

1989 

2. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 1988 do chwili 

obecnej, od 01.10.2008 na stanowisku adiunkta: akompaniament na Wydziale 

Instrumentalnym (klasa skrzypiec, klasa fletu), nauka akompaniamentu dla 

piamistów na Wydziale Instrumentalnym, nauczyciel gry na fortepianie na 

Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, pianista-korepetytor na 

Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasach śpiewu solowego 

 

Dorobek artystyczny 

 

Habilitantka od momentu uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych w 2008 r. 

prowadzi różnorodną i aktywną działalność jako pianistka-kameralistka. Jej dorobek 

artystyczny w tym okresie zamyka się liczbą ponad pięćdziesięciu koncertów krajowych oraz 

występem w Szwecji. Pani dr B. Weretka-Bajdor posiada rozległy i różnorodny pod 

względem stylu i formy repertuar od utworów barokowych poprzez klasycyzm, romantyzm, 

po dzieła kompozytorów współczesnych. Wynika to zarówno z jej osobistych zainteresowań, 

kształtujących się w trakcie studiów w Akademii Muzycznej i kursów mistrzowskich, jak też 

z przebiegu i charakteru zajęć zawodowych (praca pianisty-akompaniatora na Wydziale 

Instrumentalnym  i Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym 

również przygotowywanie studentów do udziału w konkursach, audycjach czy innych 

formach publicznej prezentacji oraz w szkolnictwie muzycznym).  Należy podkreślić, że w jej 

dorobku znajdują się również prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych, jak Alicja 

Jonas, Erik Ewazen, Fryderyk Stankiewicz, Paulina Sadło, Farzad  Goodarzi, czemu należy 

przypisać istotną rolę animacyjną i edukacyjną. W systematycznie prezentowanym 

repertuarze Pani dr Bogumiły Weretki-Bajdor uwagę zwracają wielkie kameralne formy 

cykliczne z udziałem fortepianu (sonaty, tria), miniatury instrumentalne z udziałem 

fortepianu, utwory fortepianowe na cztery ręce oraz bogaty i reprezentatywny wybór 

literatury wokalno-instrumentalnej (muzyka sakralna, pieśni, fragmenty z oper, operetek oraz 

musicali). Obejmują one rozległą panoramę epok, stylów i gatunków. Wśród wykonywanych 

utworów wiele jest takich, w których partia fortepianu jest odpowiedzialna i poświadcza 

dojrzałość pianistki, umiejętność muzykowania kameralnego i wyczucie stylu. 

W repertuarze Habilitantki znajdują się utwory takich kompozytorów, jak J. S. Bach, 

J. Haydn (m.in. Trio Es-dur),, W. A. Mozart (m.in. Trio C-dur KV 548), L. van Beethoven 

(m.in. Sonata A-dur op. 47 „Kreutzerowska”),  F. Chopin (Trio fortepianowe g-moll op.8), H. 

Melcer–Szczawiński (Trio g-moll op. 2), G. Faure (Trio d-moll op. 120), F. Schubert (Sonata 

„Arpeggione”), G. Verdi, G. Puccini, A. Lloyd Webber, H. Wieniawski (Fantazja na tematy z 

opery „Faust” Ch. Gounoda op. 20, Polonez D-dur op. 4, Polonez brillante A-dur op. 21, 

Scherzo-Tarantella, Legenda, Souvenir de Moscou),  C. Saint-Saens (Introdukcja i Rondo 
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Capriccioso, Havanaise op. 83), E. Grieg (I Sonata F-dur op. 8 na skrzypce i fortepian), A. 

Bazzini (Taniec karzełków op. 25), T. Paciorkiewicz (Sonata F-dur na skrzypce i fortepian, Z. 

Noskowski (Sonata a-moll na skrzypce i fortepian), C. Sinding, W. Lutosławski, A. Jonas, A. 

Panufnik (Piano Trio nr 1), K. Meyer (Capriccio Interroto), P. Hindemith (Sonata in E),   K. 

Olczak (Epitafium 1444), P. de Sarasate (Fantazja na tematy z opery „Carmen” G. Bizeta),  E. 

Ewazen (Trio Fortepianowe), S. Rachmaninow (Trio d-moll), A. Piazzolla, A. Tansman (Cinq 

pieces), K. Rathaus (I Sonata na skrzypce i fortepian op. 14, Suita op. 27), F, Kreisler, D. 

Szostakowicz, R. Twardowski, K. Dębski, G. Gershwin, B. Bartok i inni. 

Występy w duecie fortepianowym z Elżbietą Pasierowską-Kołodziej zaowocowały 

wykonaniami następującego repertuaru: M. Clementi (I Sonata Es-dur na 4 ręce), M. 

Moszkowski (Nowe Tańce Hiszpańskie op. 65,  S. Rachmaninow (Sześć utworów op. 11), L. 

van Beethoven (Sonata D-dur op. 6 na cztery ręce), R. Schumann  (Bilder aus Osten op. 66), 

F. Schubert (Fantazja f-moll op. 103), M. Moszkowski – Z obcych stron op. 23), J. Zarębski 

(A travers Pologne  op. 23, Polonez triumfalny op. 11).  

 W związku ze swoimi obowiązkami akademickimi, Habilitantka wykonywała również 

akompaniamenty do koncertów skrzypcowych W. A. Mozarta, M. Brucha, J. Sibeliusa, H. 

Wieniawskiego, P. Czajkowskiego, A. Głazunowa, K. Szymanowskiego. 

 Prezentując wykonania lub prawykonania muzyki współczesnej, Habilitantka 

zaprezentowała następujące kompozycje: 

 - Alicja Jonas – Trio nr 1 i 2 (prawykonanie)                                                                                           

- Krzysztof Meyer – „Capriccio Interroto” na skrzypce i fortepian                                                                 

- Krzysztof Olczak – „Epitafium 1444” na skrzypce , wiolonczelę i fortepian                                                                                                                  

- Erik Ewazen – Trio na skrzypce wiolonczelę i fortepian (polskie prawykonanie)                                  

- Fryderyk Stankiewicz  - „Musica di Settembre” na trio (prawykonanie)                                                                                                                                                                   

- Henryk Jabłoński – „Muzyka” na skrzypce i fortepian                                            

- Romuald Twardowski – „Burleska” na skrzypce i fortepian                                            

- Krzesimir Dębski – „Country in E” i „Cantabile” na skrzypce i fortepian                                            

- Paulina Sadło –  „Czy anioł zlatuje na ziemię” na sopran i fortepian (prawykonanie)     

- Farzad  Goodarzi – „Toccata” na fortepian  (polskie prawykonanie) 

 

 Część repertuaru Habilitantki obrazują nagrania:  

- z Barbarą Lewicką Wójcik (sopran) w 2006 r. płyta promocyjna (K. Szymanowski - Pieśń 

Roksany z opery „Król Roger”, G. Puccini – aria Mimi z opery „Cyganeria”,  G. Charpentier 

– aria Luizy z opery „ Luiza”, W. A. Mozart – aria Paminy z opery „Czarodziejski flet”,  J. 

Brahms – aria  „ Ihr habt nun Traurigkeit” z „Ein deutsches Requiem”) 

- z Elżbietą Pasierowską– Kołodziej (fortepian) w 2011 r. w ramach nagrania przewodu 

habilitacyjnego (płyta z utworami na cztery ręce i na dwa fortepiany Witolda Lutosławskiego: 

Wariacje na temat Paganiniego, Miniatura, Zasłyszana Melodyjka)  

- 2 płyty w ramach przewodu doktorskiego Habilitantki w 2007 i 2008 r. z Maciejem 

Sobczakiem (skrzypce), Jerzym Wujtewiczem (wiolonczela), Wojciechem Szlachcikowskim                                                             

(skrzypce) i Ryszardem Minkiewiczem (tenor). Program: H. Melcer Trio g-moll na skrzypce 

wiolonczelę i fortepian op. 2, Z. Noskowski – Sonata a-moll na skrzypce i fortepian,              

W. Landowska  –  Sześć pieśni  op. 3, A. Michałowski – Impromptu Des-dur op. 21 na 

fortepian 
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- z Maciejem Sobczakiem – z utworami K. Rathausa ( Sonata nr 1 i 2 na skrzypce i fortepian) 

w 2014 r. 

- z Karoliną Piątkowską – Nowicką (skrzypce) Karol Rathaus - Sonata nr 1 op. 14, Sonata nr 

2 op. 43 i Suita op. 27  na skrzypce i fortepian,  

„Karol Rathaus – Chamber Music” wydawnictwo DUX 1347,2016 r. 

- Nagranie koncertu z Sali Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku dla rozgłośni 

radiowej WQXR (13.04.2008) z trio w składzie z Maciejem Sobczakiem (skrzypce), Jerzym 

Wujtewiczem (wiolonczela). Program: A. Panufnik – Piano trio op. 1, A. Jonas – Trio nr 1,                                          

G. Faure – Trio d-moll op.120, H. Melcer-Szczawiński – Trio g-moll op.2. 

 W przywołanych powyżej projektach koncertowych i nagraniowych partnerami p. dr 

Bogumiły Weretki-Bajdor byli Anna Fabrello, Barbara Lewicka-Wójcik, Anna Olczak, 

Marcin Miloch, Paulina Dąbrowska, Kamil Fałdowski, Tomasz Grygo, Małgorzata 

Rocławska (śpiew), Karolina Piątkowska-Nowicka, Anna Gutowska, Daria Galubińska, Beata 

Wojtowicz, Aleksandra Chazbijewicz, Marta Nikiel, Maja Maseli, Aleksandra Szymańska, 

Katarzyna Łukawska, Paulina Kuśmierska,  Hu Wenjia, Yang Qing, Anna Asieyeva 

(skrzypce). Szczególnie istotna była dla Habilitantki systematyczna współpraca z wybitnymi, 

doświadczonymi solistami, jak Elżbieta Pasierowska-Kołodziej (wspólne występy w duecie 

fortepianowym), Maciej Sobczak i Jerzy Wujtewicz (w ramach The Baltic Piano Trio) i 

Wojciech Szlachcikowski. 

 

 Jako pianistka towarzysząca wokalistom i skrzypkom, Habilitantka uczestniczyła w 

następujących konkursach: 

skrzypcowe uczelniane: Gdańsk 2013, 

skrzypcowe międzynarodowe: Corato (Włochy) 2016 (2 uczestników) 

wokalne ogólnopolskie: Włoszakowice 2014, Katowice 2016 (2 uczestników)  

wokalne międzynarodowe: Ueckermunde (Niemcy) 2015 

Ponadto zasiadała w jury Konkursu Młodego Muzyka Gdynia 2015. 

 

 Uczestniczyła także w konferencjach naukowych „Z zapomnianych kart polskiej 

kameralistyki” Akademia Muzyczna w Gdańsku (2015, 2016), przedstawiając wykłady na 

temat: „Z. Noskowski - Sonata a-moll na skrzypce i fortepian, H. Melcer- Trio g-moll op. 2 

na skrzypce, wiolonczelę i fortepian utwory zapomniane czy niedoceniane. Próba 

przybliżenia wartościowych dzieł polskiej kameralistyki" oraz „Karol Rathaus – życie i 

twórczość”. 

 W swoim autoreferacie Habilitantka przyjęła ze wszech miar właściwą perspektywę, 

zawierając w nim rzeczowy i staranny opis swojej artystyczno-zawodowej drogi. W pierwszej 

części autoreferatu, z szacunkiem i uznaniem przedstawiła działania swoich kolejnych 

pedagogów oraz ich wpływ na budowanie nie tylko idei i celów muzycznej działalności, ale 

przede wszystkim na stopniowe budowanie jej artystycznej osobowości. Kolejne partie 

rozważań to osobiste uwagi na temat cennych dokonań artystycznych oraz szereg refleksji, 

związanych z koncertową działalnością. Dowiadujemy się z nich między innymi, jak 

współwykonawcy koncertów (wokaliści i instrumentaliści) wzbogacali wyobraźnię i 

osobowość Habilitantki. 
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Rozdział „Pedagogiczna praca zawodowa” to szereg szczegółowych informacji o pracy w 

Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku. Staranny 

opis działań dydaktycznych, podzielony na akompaniament, naukę gry na fortepianie, naukę 

akompaniamentu i muzykę wokalną potwierdza zaangażowanie Habilitantki również w tej 

dziedzinie. 

Wreszcie najobszerniejszy i najważniejszy ostatni rozdział poświęcony jest przewodowemu 

dziełu artystycznemu. Habilitantka opisuje tu swoją fascynację osobą Karola Rathausa, 

właściwościami i wartością nagranych kompozycji, a zagłębiając się w treści i materię 

utworów wprowadza ich osobistą, niezwykle staranną i cenną analizę wykonawczą. 

 

Konkluzja 

 

Z analizy dokonań artystycznych Habilitantki wynika, iż jest ona  doświadczoną i 

wszechstronną pianistką, pełną twórczych ambicji, a przy tym wyposażoną w praktyczną i 

teoretyczną wiedzę oraz doświadczenia pedagogiczne, Swoje przemyślenia i dokonania  

aktywnie propaguje i wnosi  niezaprzeczalny wkład do rozwoju sztuki wykonawczej, a tym 

samym polskich sztuk muzycznych. Istnieje ścisły związek pomiędzy jej działalnością 

artystyczną a pracą pedagogiczną. Dorobek koncertowy, związany z Akademią Muzyczną im. 

S. Moniuszki i środowiskiem Trójmiasta dowodzi niezbicie, że Habilitantka należycie 

wypełnia rolę animacyjno-edukacyjną. Stwierdzam, że dorobek artystyczny Habilitantki ma 

istotne znaczenie w przedmiocie upowszechniania polskiej kultury muzycznej. O pozycji 

artystki w środowisku świadczy bezspornie jej bogaty i zróżnicowany repertuar, a także 

opinie, dołączone do dokumetacji. Niniejszym stwierdzam, że dorobek artystyczny Pani dr 

Bogumiły Weretki-Bajdor spełnia całkowicie wymagania art. 16 ustawy z dnia 14.03.2003 r. 

Dorobek artystyczny oraz autoreferat Pani dr Bogumiły Weretki-Bajdor przyjmuję. 

 

 

Ocena osiągnięcia artystycznego,  wskazanego we wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego 

 

Wskazane przez dr. Bogumiłę Weretkę-Bajdor osiągnięcie artystyczne to płyta CD: 

Karol Rathaus Chamber Music (I sonata na skrzypce i fortepian op. 14; II Sonata na skrzypce 

i fortepian op. 43, Suita na skrzypce i fortepian op. 27 – DUX 1347). Habilitantka wspomina 

okoliczności, w jakich zetknęła się z postacią tego urodzonego w Tarnopolu kompozytora i z 

jego twórczością, która w swoim czasie była uważana za jeden z najciekawszych przykładów 

nowej muzyki, a w Tzeciej Rzeszy uchodziła za przejaw „sztuki zdegenerowanej”. Godne 

uwagi, że po osiedleniu się w USA Rathaus zdobył i tam uznanie, choć wyłącznie jako twórca 

muzyki teatralnej i filmowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dążeniu do poznania 

twórczości kameralnej Rathausa Habilitantka sięgnęła po utwory mało znane: dwa z nich nie 

były nigdy nagrywane, a jeden pozostaje w rękopisie (II Sonata op. 43). Świadczy to bardzo 

korzystnie o jej wnikliwości badawczej i umiejętności docierania do trudno dostępnych 

źródeł. 
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I Sonata op. 14, którą niegdyś miał w swoim repertuarze Claudio Arrau, to utwór 

operujący najbardziej nowoczesnym językiem wśród trzech dzieł, skladających się na 

osiągnięcie artystyczne, wskazane przez Habilitantkę. Trafnie wskazuje ona na znaczenie 

późnoromantycznej tradycji Gustawa Mahlera, Aleksandra Skriabina czy Karola 

Szymanowskiego (dodałabym jeszcze nazwisko Richarda Straussa), która w praktyce 

kompozytorskiej Rathausa połączyła się z inspiracją Arnolda Schönberga i jego techniki 

dodekafonicznej. Mimo, że nie jest to utwór w pełni atonalny, to zauważalne jest 

przechodzenie z harmoniki w systemie dur-moll do harmoniki, która opiera się na interwałach 

kwarty i sekundy, zaś w melodyce widać predylekcję do chromatyki i dysonansu. Z kolei w 

trzyczęściowej II Sonacie op. 43 język harmoniczny staje się bardziej uproszczony, a forma i 

faktura bardziej przejrzysta. Także liryzm wolnych pzebiegów tematycznych i motoryka 

części szybkich zostały przez Habilitantkę trafnie uchwycone i wyeksponowane. 

Czteroczęściowa Suita op. 27 w interpretacji Pani dr Bogumiły Weretki-Bajdor i jej partnerki 

opiera się na ewidentnie zaznaczonych kontrastach nastrojowych i agogicznych. O ile w obu 

sonatach rola skrzypiec i fortepianu była rónorzędna, to w Suicie pianista dopełnia i 

towarzyszy solistycznie traktowanej roli skrzypiec. 

Nie ulega wątpliwości, że efekt osiągnięcia artystycznego, będącego podstawą 

postępowania habilitacyjnego, to zasługa przede wszystkim dr. Bogumiły Weretki-Bajdor, 

twórczyni zagadnienia zawartego w utrwalonym dziele. Trzeba najpierw podkreślić, że na 

wspomniane dzieło artystyczne składają się rzadko obecne – nie tylko w polskim życiu 

koncertowym - utwory Karola Rathausa. Dobór utworów wymagał od Habilitantki nie tylko 

sprawności warsztatowej, ale także przemyślanej pod względem interpretacji formy 

odtwórczej - jako podstawowej przesłanki dla kształtowania dynamiki, artykulacji oraz 

architektoniki w odniesieniu do poszczególnych kompozycji. Funkcjonowanie owych 

kompozycji w praktyce estradowej i ich nowatorski język muzyczny były dla Habilitantki 

jedną z przesłanek dla ich odkrycia i utrwalenia. Dzieła te tworzą klimat dla twórczego 

zaangażowania artystów w prezentację całkowicie właściwego pod względem warsztatowym 

i muzycznym przekazu wartości estetycznych. Należy przy tym zauważyć, że współpraca 

Habilitantki jako wykonawczyni partii fortepianu ze skrzypaczką spełnia wysokie 

wymagania, jakie stawia się wykonawcom kameralistyki fortepianowej. Warto podkreślić, że 

zainteresowanie Pani dr Bogumiły Weretki-Bajdor twórczością fortepianową Karola Rathausa 

stwarza perspektywę dalszych badań i projektów koncertowych, o czym wspomina się na 

zakończenie autreferatu. 

Nic dziwnego, że powstało  interesujące i ważne  dzieło artystyczne prezentujące 

równocześnie możliwości artystyczne odtwórców, ale również i walory nieco zapomnianej 

muzyki Karola Rathausa. W konsekwencji trzeba jednoznacznie stwierdzić, że wartość 

artystyczna, kształt muzyczny dzieła oraz sztuka interpretacji Habilitantki pozostają na 

wysokim poziomie, a ich specyfikę i założony cel dokumentuje w sposób czytelny załączone 

nagranie płytowe. 

Recenzowane dzieło artystyczne ma niezaprzeczalnie charakter edukacyjny (przybliża 

mało znane karty twórczości kompozytorskiej autora, związanego z kulturą polską). 

Wykazuje też bogactwo warsztatu pianistycznego Habilitantki oraz wynikające stąd Jej 
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kompetencje i przygotowanie do wykonania utworów, nie posiadających jak na razie zbyt 

rozległej tradycji interpretacyjnej.  

Wydaje się więc, że jakość tego szczególnie interesującego, a zarazem wartościowego 

dzieła mogła powstać tylko jako efekt prowadzonych przez Habilitantkę systematycznych 

badań nad kameralistyką oraz współczesną literaturą fortepianową, które przełożyły się na jej 

estradową praktykę. Jestem przekonana, że Jej osiągnięcie artystyczne będzie z pewnością 

inspirować każdego wykonawcę, jeśli się z nim bliżej zapozna od strony praktycznej, do 

własnych poszukiwań, które prowadzić będą do satysfakcjonujących rezultatów.  

 

 

  

Konkluzja 

Osiągnięcie artystyczne Pani dr Bogumiły Weretki-Bajdor, wskazane we wniosku o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, oceniam w sposób wyjątkowo pozytywny 

pod względem twórczym, interpretacyjnym, poznawczym, jak i edukacyjnym. Niniejszym 

stwierdzam, że Jej osiągnięcie artystyczne w postaci nagrania CD wymienionych wcześniej 

utworów Karola Rathausa wzbogaciło dorobek polskich sztuk muzycznych, przez co spełniło 

całkowicie wymagania art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku. Osiągnięcie 

artystyczne Pani dr Bogumiły Weretki-Bajdor przyjmuję bez zastrzeżeń. 

 

 

 

Dr hab. Jolanta Skorek-Münch prof. UR 


