
Dr hab. Jan Jakub Bokun Wrocław, dnia 20.06.2017r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Dziedzina: sztuki muzyczne

Dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka

Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, pismo z dnia 24.04.2017, zlecenie podjęte

w związku z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 05.04.2017, numer

BCK-VII-L-6365/17,  na  podstawie  art.  18a  ust.  5  ustawy  o  stopniach  naukowych  i  tytule

naukowym oraz w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, ze zm. w

Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1311)  powołującej  komisję  habilitacyjną  do  przeprowadzenia

postępowania  habilitacyjnego  w  dziedzinie  sztuk  muzycznych  w  dyscyplinie  artystycznej

instrumentalistyka, dla Pana dr Grzegorza Wieczorka.

Do nadesłanego mi pisma z  Akademii  Muzycznej w Gdańsku, informującego o powołaniu

mnie przez Centralną Komisję w skład Komisji Habilitacyjnej i wyznaczeniu recenzentem do

oceny osiągnięć  Pana dr Grzegorza  Wieczorka,  została  dołączona dokumentacja  w formie

elektronicznej.

Podstawowe dane o Habilitancie

Pan dr Grzegorz Wieczorek urodził się 11. lutego 1974 roku w Tczewie. Studiował w Akademii

Muzycznej  im. S.  Moniuszki  w Gdańsku w klasie prof.  Andrzeja Pietrasa oraz prof.  Marka

Schillera.  Jako  student  uczestniczył  w  wielu  kursach  prowadzonych  przez  wybitnych
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klarnecistów dzisiejszej doby, by wymienić takie nazwiska jak Philippe Cuper, David Campbell,

Antonio Saiote  czy  Wolfgang Meyer.  Habilitant  uczestniczył  również z  sukcesami  w wielu

konkursach  i  festiwalach,  zdobywając  laury  w  Gdańsku,  Buenos  Aires,  Piotrkowie

Trybunalskim oraz we Włoszakowicach.

Na swoim koncie ma szereg występów jako muzyk solista i kameralista, m.in. z kwartetem

klarnetowym Hevelius, Gdańskim Zespołem Instrumentów Dętych, Mozartowskim Zespołem

Bassethornowym czy Inter>CAMERATA Winds.

Grzegorz  Wieczorek  jest  pierwszym  klarnecistą  Opery  Bałtyckiej,  jako  muzyk  orkiestrowy

współpracuje także z Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie.

W 2001 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

w  Gdańsku,  a  w  roku  2006  w  Szkole  Muzycznej  II  st.  w  Gdańsku  Wrzeszczu.  Grzegorz

Wieczorek należy dziś do ścisłej czołówki polskich instrumentalistów – dęcistów.

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Dzieło artystyczne przedstawione przez dr Grzegorza Wieczorka to płyta CD Michał Bergson -

Music  for  clarinet  and  piano,  wydana  w  2016  roku  przez  label  płytowy  Studio  MTS.

Partnerem klarnecisty jest pianista Tomasz Jocz. 

Album zawiera następujące dzieła: 

1. Michał Bergson - Scene und Arie Im Norden – im Süden

Andante con moto

Allegro brillante

2. Michał Bergson - Concert-Arie No. 3 op. 86

Absence, Andante

Inquiétude, Allegro agitato

Le Retour, Tempo di Valse, Allegro brillante

3. Michał Bergson- Grosse Concert-Arie No. 4 op. 102 Leidvoll – Freudvoll

Leidvoll, Andante con moto
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Freudvoll, Allegro giocoso

4. Michał Bergson -Concert-Arie No. 5 op. 116 Liebes Leid – Liebes Freud

Andante appassionato

Allegretto grazioso

5. Michał Bergson / Ivan Müller - Grand Duo brillant

Introduzione, Maestoso

Tempo di Polacca

Nagrana w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku we wrześniu 2016 r. roku płyta

ma homogeniczny charakter, pod względem technicznym cechuje ją dobra jakość dźwięku i

stosowne  proporcje  pomiędzy  instrumentami.  Pod  względem  wykonawczym  nagranie

odznacza się brakiem wybujałej  emocjonalności  i  przerysowań dynamicznych,  dbałością o

gatunek  i  barwę  dźwięku,  czytelnym  frazowaniem  oraz  trafnym  ujęciem  formy

przedstawionych  dzieł.  Płyta  prezentuje  bardzo  wysoki  poziom,  zarówno  w  warstwie

warsztatowej  jak  i  czysto  muzycznej.  Wszystkie  nagrane  kompozycje  zostały  gruntownie

przemyślane, a Habilitant potwierdził w nich swoje wysokie umiejętności instrumentalne. 

Na szczególną uwagę zasługuje rejestracja  Arii  koncertowych nr 3, 4 i  5  Bergsona. Jest  to

kreacja dowodząca muzykalności i dużej swobody w realizacji własnych wizji artystycznych

Grzegorza Wieczorka i partnerującego mu przy fortepianie Tomasz Jocza. Muzykom udało się

znaleźć doskonałe proporcje pomiędzy instrumentalnym bel canto a popisową wirtuozerią w

stylu  brillant,  czerpiącą inspirację ze świata fantazji  operowych takich autorów jak Donato

Lovreglio, Amilcare Ponchielli czy Luigi Bassi. Habilitant prezentuje też umiejętność gry legato

oraz  kantylenę  w  najlepszym  stylu,  dowodząc,  jak  bardzo  uzasadnione  jest  myślenie  o

klarnecie  jako  o  muzycznym  kameleonie,  zdolnym  do  ewokowania  bardzo  różnorodnych

nastrojów  pozamuzycznych.  Interpretacja  Arii wyróżnia  się  ponadto  potoczystą  narracją,

szlachetnym,  ciepłym i  bogatym w alikwoty  brzmieniem instrumentu  w całej  jego skali  i

dbałością  o  wszelkie  aspekty  warsztatu  wykonawczego.  Doskonała  współpraca  z  pianistą

świadczy też wysokich kompetencjach Habilitanta jako kameralisty.
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Ostatnim  utworem  na  płycie  jest  Grand  Duo  brillant,  skomponowane  przez  Bergsona

wspólnie z Ivanem Müllerem. W interpretacji  zwraca uwagę muzyczna dyscyplina, a także

instrumentalna finezja wykonawców i  trafne odczytanie stylu muzycznego – w finałowym

Polonezie pobrzmiewają echa muzyki Chopina. Sporadyczne usterki natury intonacyjnej nie

mają wpływu na dobry odbiór dzieła.

Zarejestrowane kompozycje Michała Bergsona ukazują pełnię możliwości instrumentalnych i

artystycznych  dra  Wieczorka.  Habilitant  jawi  się  jako  wirtuoz  klarnetu,  z  pełną  swobodą

władający instrumentem, operujący szerokim wachlarzem dynamiki, artykulacji oraz bogatą

paletą kolorystyczną. Stwierdzam, że dr Grzegorz Wieczorek przedstawił dzieło o wysokich

walorach artystycznych na bardzo wysokim poziomie instrumentalnym. 

OCENA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Przedstawiona  przez  Habilitanta  dokumentacja  obejmuje  spory  dorobek  artystyczny,

osiągnięty już po uzyskaniu dyplomu doktorskiego. 

Trzon działalności  artystycznej  dr  Grzegorza  Wieczorka  stanowi  jego praca  w charakterze

muzyka-solisty Orkiestry Opery Bałtyckiej, gdzie od kilkunastu lat z powodzeniem wykonuje

partie pierwszego klarnetu w repertuarze operowym i baletowym. Muzyk współpracuje też z

Polską Filharmonią Kameralną. Z orkiestra tą wziął udział w tournée koncertowym z udziałem

jednego najwybitniejszych pianistów naszych czasów – Krystiana Zimermana.

Od 2010 roku Grzegorz Wieczorek wystąpił na 56 koncertach jako kameralista, wykonując

wiele  ważnych  dzieł  z  udziałem  klarnetu  –  m.in:  Kwintet  Klarnetowy  KV  581 Wolfganga

Amadeusza Mozarta,  Serenadę d-moll op.44 na Instrumenty dęte, wiolonczelę i  kontrabas

Antonina Dvořáka, sztandarowe pozycje francuskiej literatury klarnetowej ( Francis Poulenc,

Camille  Saint-Saëns,  Ernest  Chausson,  Philippe  Gaubert,  Charles-Marie  Widor),  a  także

kwintety  dęte  Grażyny  Bacewicz  oraz  Wojciecha  Kilara.  Habilitant  dokonał  też  kilku

prawykonań i pierwszych wykonań w Polsce utworów Carla Reinecke, Małgorzaty Gołąb –

Buśko oraz Beniamina Baczewskiego. Wziął również udział, wraz z Mozartowskim Zespołem

Bassethornowym, w światowej premierze Concerto Elima Beniamina Baczewskiego, podczas
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Festiwalu  Clarinete in orquestra w  Loures w Portugalii, w październiku 2016 roku. W 2015

roku habilitant wystąpił z recitalem w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli.

Grzegorz  Wieczorek  uczestniczył  też  w realizacji  5  albumów płytowych,  rejestrując  dzieła

Mozarta,  Dvořaka,  Lutosławskiego,  Krzanowskiego  oraz  Bergsona.  Muzyk  występował

również pod moją batutą, zawsze ze znakomitym efektem. Nagranie płytowe  Serenady d-

moll op.44 Antonina Dvořaka z udziałem Habilitanta, którą zespół Inter>CAMERATA Winds

wykonał  podczas  Międzynarodowego  Festiwalu  Clarimania 2016,  zbiera  entuzjastyczne

recenzje w prasie muzycznej. 

OCENA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Pracę dydaktyczną Habilitanta oceniam bardzo wysoko. Zarówno studenci, jak i uczniowie dr

Wieczorka regularnie sięgają po najwyższe laury i zdobywają wyróżnienia podczas konkursów

i festiwali klarnetowych w kraju (Szczecin, Piotrków Trybunalski, Włoszakowice) i za granicą

(Szwecja, Ukraina, Grecja). Najważniejsze z nich to:

- I nagroda Dawida Głowackiego na 12. International Independent Music Competition 

 w Kijowie

- II nagroda Dawida Głowackiego na V Stockholm International Music Competition

- II nagroda kwintetu klarnetowego (Aleksandra Burzyńska, Piotr Mazowiec, Dawid Głowacki, 

 Michał Dębek, Szymon Laskiewicz) na V Stockholm International Music Competition

- wyróżnienie Szymona Laskiewicza na V Stockholm International Music Competition

- III nagroda duetu (Dawid Głowacki, Szymon Laskiewicz) na VII Zachodniopomorskim 

 Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie

- III nagroda kwartetu (Dawid Głowacki, Jakub Musik, Wojciech Ingielewicz, Szymon 

 Laskiewicz) na VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Beniamina Baczewskiego za wybitne 

 osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Jakuba Musika za wybitne 
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 osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

-  Stypendium  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  dla  Dawida  Głowackiego  za

wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

Grzegorz  Wieczorek  zapraszany  jest  często  jako  wykładowca  krajowych  i  zagranicznych

kursów klarnetowych. Prowadził lekcje mistrzowskie podczas  Międzynarodowego Festiwalu

Klarnetowego  Clarimania  2016  we  Wrocławiu,  Międzynarodowych  Warsztatach

Instrumentów  Dętych  w  Szczecinku,  brał  udział  w  Mistrzowskim  kursie  klarnetowo-

saksofonowym  w  Jastrzębiu-Zdroju.  Muzyk  jest  też  pomysłodawcą,  organizatorem  i

pedagogiem  Wakacyjnych  Warsztatów  Klarnetowych  w  Gdańsku.  Prowadził  lekcje

mistrzowskie  dla  studentów Królewskiego Konserwatorium w Brukseli,  Akademii  Sztuki  w

Szczecinie,  a  także  podczas  Festiwalu  Klarnetowego  Clarinete  in  orquestra w  Loures  w

Portugalii.  Habilitant  regularnie  uczestniczy  też  w pracach jury  konkursów klarnetowych i

kameralnych.

Obserwując dra Grzegorza Wieczorka w roli pedagoga akademickiego oraz mentora nawet 

bardzo młodych klarnecistów z radością zauważyłem, jak obca jest  mu pokusa dominacji,

wywierania wpływu, 'tresowania' młodych ludzi. Mamy do czynienia z artystą i pedagogiem,

który swoją pasja, talentem, i inteligencją bez trudu zjednuje sobie serca młodych adeptów

muzyki. Wprowadzając w tajniki sztuki, wpaja im wartości uniwersalne, uwrażliwia na piękno

otaczającego świata i uczy szacunku dla ludzi, którzy go tworzą.

OCENA INNYCH OSIĄGNIĘĆ

Od roku 2014 Habilitant współpracuje z gdyńskim wydawnictwem nutowym  Eufonium. Dla

tego  wydawnictwa  zredagował  już  kilka  albumów  z  muzyka  klarnetową  (Stanisław

Szczepanowski  –  Melody,  Novelette  na  klarnet  i  fortepian,  Władysław  Walentynowicz  –

Ornamenty na 3 klarnety, Michał Bergson – Utwory zebrane na klarnet i fortepian). 

Działalność  organizacyjna  dra  Wieczorka  ogniskuje  się  wokół  Wakacyjnych  Warsztatów

Klarnetowych w Gdańsku, gdzie często bardzo młodzi adepci sztuki klarnetowej zdobywają

szlify pod okiem Habilitanta i zaproszonych wykładowców z Polski i ze świata. Jak cenny jest

kaganek  oświaty  niesiony  młodym  klarnecistom  widać  po  sukcesach  studentów  dra

Wieczorka, którzy dawniej byli jego uczniami.
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Konkluzja

Jak z powyższych rozważań wynika,  osoba Habilitanta to wszechstronny muzyk  i  aktywny

nauczyciel  akademicki.  Jego  bogata  i  prowadzona  na  wielu  płaszczyznach  działalność

artystyczna i  aktywność  pedagogiczna spotyka się  ze znacznym rezonansem społecznym i

środowiska artystycznego. Osiągnięcia artystyczne dra Wieczorka stanowią istotny wkład w

rozwój  prezentowanej  dyscypliny,  a  jego  zaangażowanie  i  pasja  pedagogiczna  skutecznie

wpływają  na  popularyzację  instrumentu,  który,  z  wielu  powodów,  w  rodzimej  kulturze

muzycznej traktowany jest wciąż po macoszemu.

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, twórcze i dydaktyczne Pana dra Grzegorza

Wieczorka w pełni spełniają wymagania art. 18a ust. 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, ze zm. w

Dz. U. z 2016 r. poz. 1311)
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