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RECENZJA

w postępowaniu habilitacyjnym P. dra Grzegorza Wieczorka w dziedzinie
sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka

Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny
pismo z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej
Komisji  do  Spraw Stopni  i  Tytułów z  dnia  5  kwietnia  2017  roku,  Nr  BCK-VII-
6365/17 w oparciu o art.18 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 poz.882 z
późn. zm.) oraz zgodnie z § 12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania  czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyj-
nym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz. 1586).

Dotyczy

Uchwały Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie – wszczęcia, na wniosek
Pana dra Grzegorza Wieczorka z dnia 15 lutego 2017 r. – przewodu habilitacyjnego w
dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka, oraz Uchwały Rady
Wydziału w sprawie wyznaczenia recenzentów powyższego postępowania.

W świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki, tekst jednolity (Dz.
U. nr 65 poz. 595 ze zm. Dz. U. nr.1365 z dnia 17 08 2005 r. art. 6 ust. 1-3) Rada Wy-
działu posiadała uprawnienia do prowadzenia postępowania przewodowego na stopień
doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Na po-
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siedzeniu Rady w dniu 23 marca 2017 r. – w głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody
na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego P. dra Grzegorza Wieczorka – wzię-
ło udział  13  osób, na ogólną liczbę  18  uprawnionych członków Rady Wydziału. W
głosowaniu tajnym oddano  13 głosów ważnych, wszystkie  za wyrażeniem zgody na
przeprowadzenie habilitacji dla Kandydata. Quorum głosujących w chwili podejmo-
wania uchwały zostało zachowane.

Do nadesłanego mi przez Przewodniczącą Rady Prof. Elżbietę Rosińską pisma z dnia
24 kwietnia 2017 roku,  informującego o wyznaczeniu mojej  osoby recenzentem w
przewodzie habilitacyjnym dra Grzegorza Wieczorka – dołączona została pełna doku-
mentacja  działalności  artystycznej  i  dydaktycznej  Kandydata,  wraz z dziełem arty-
stycznym w postaci płyty CD, oraz następujące pisma:

• pismo przewodnie

• decyzja CKDST o powołaniu komisji habilitacyjnej dra Grzegorza Wieczorka

• wyciąg z protokołu posiedzenia  Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii  Mu-
zycznej w Gdańsku, z dnia 23 marca 2017 r.

Przedstawiona przez Habilitanta dokumentacja dorobku artystycznego i dydaktyczne-
go, została skrupulatnie i wyczerpująco przygotowana, a zatem bez zastrzeżeń odpo-
wiada wymogom Ustawy w oparciu o art.16 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016
poz.882 z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie  z  §  12 pkt.2  Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz.
1586)

Niniejszym stwierdzam, że w świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 18
ust. 2 pkt. 1 i 2, Rada Wydziału podjęła prawomocną uchwałę o wszczęciu postępowa-
nia habilitacyjnego P. dra Grzegorza Wieczorka.

Podstawowe dane o Habilitancie

Pan Grzegorz Wieczorek urodził się dnia 11 lutego 1974 roku w Tczewie. Studia mu-
zyczne rozpoczął w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Andrzeja Pietrasa
a po Jego śmierci, uzyskał dyplom z wyróżnieniem, w klasie prof. Marka Schillera w
2001 roku. Uczestniczył czynnie w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wy-
bitnych artystów swojej specjalności, a to m.in. przez: Philippe Cupera Davida Camp-
bella Antonio Saiote’a Jean-Marc Fessarda Markusa Niederhausera.
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Uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku w 2011 rok, Habilitant uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk 
muzycznych, dyscyplinie instrumentalistyka, specjalności gra na klarnecie. Recenzen-
tami w przewodzie doktorskim byli:

Prof. dr hab. Bogdan Ocieszak /promotor/ – Akademia Muzyczna w Gdańsku

Prof. Zdzisław Nowak – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Prof. Józef Raatz – Akademia Muzyczna w Gdańsku

Pracą zawodową związany jest jako artysta i pedagog z następującymi instytucjami:

• od 2000 roku do chwili obecnej z Operą Bałtycką w Gdańsku jako muzyk-solista

• od 2001 roku i nadal w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku – adiunkta

• od 2006 roku i nadal w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu
w charakterze nauczyciela mianowanego.

Jako czynny artysta muzyk, prowadzi Habilitant ożywioną działalność artystyczną w
kraju, jak i poza jego granicami.

Opis autoreferatu

W swoim wielowątkowym autoreferacie dr Grzegorz Wieczorek niezwykle interesują-
co, przedstawia swą dotychczasową drogę artystyczną, w której edukacja muzyczna,
począwszy  od  średniej  szkoły  muzycznej  i  studia  w  akademii,  miała  decydujący
wpływ na obecny kształt Jego osobowości artystycznej. Z wielkim uznaniem i szacun-
kiem wypowiada się o swoich mentorach, znakomitych pedagogach profesorach: An-
drzeju Pietrasie oraz Marku Schillerze, których praca stała się fundamentem techniki
instrumentalnej, a także ukształtowała gust artystyczny, jak i zainteresowania muzycz-
ne Habilitanta. Równocześnie pośród pedagogów, którzy mieli szczególny wpływ na
doskonalenie umiejętności muzycznych, Autor wymienia postać wybitnego dydaktyka
prof. Andrzeja Janickiego, ale przede wszystkim nazwiska światowej sławy artystów
takich jak: Philippe Cuper David Campbell Antonio Saiote Jean-Marc Fessard Markus
Niederhauser.

Następnie poznajemy etapy działalności zawodowej Kandydata, począwszy od
pracy w Operze Bałtyckiej na stanowisku I klarnecisty, jak i współpracę z orkiestrą
Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Opisując pracę w tych zespo-
łach, stara się przedstawić takie cechy warsztatu instrumentalisty, które w konsekwen-
cji mogą stać się powodem odczuwania prawdziwej satysfakcji artystycznej a dodatko-
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wo – możliwość współpracy z wybitnymi dyrygentami i solistami znakomicie wzmac-
nia ten fakt.

W dalszej  kolejności  Habilitant  opisuje swoją aktywną działalność na płasz-
czyźnie muzyki kameralnej, biorąc udział w różnorodnych formacjach instrumental-
nych, z którymi wielokrotnie występował w kraju, jak i za granicą. Także w  zakresie
prowadzonej dydaktyki Pan dr Grzegorz Wieczorek przedstawia swoją zindywiduali-
zowaną  wizję  postrzegania  pedagogiki  jako  programu,  w którym koniecznym jest
możliwość, zachowania równowagi pomiędzy doskonaleniem warsztatu technicznego
a świadomym rozwojem muzykalności i wrażliwości estetycznej kształconej młodzie-
ży. Jego praca dydaktyczna przynosi oczekiwane rezultaty w postaci wielokrotnych
nagród i wyróżnień uczniów i studentów w konkursach krajowych i zagranicznych.

Jednakże najistotniejszym elementem w autoreferacie winno być uzasadnienie
wyboru, dotyczącego konkretnego dzieła artystycznego, które jest przedstawione na
płycie CD. I tu Habilitant w sposób świadomy i odpowiedzialny uzasadnia swój wy-
bór, jak i kreśli całą chronologię działań z tym związaną. Wydaje się, że wypowiedź ta,
nacechowana jest dużą szczerością i pełną świadomością swojej roli jako artysty, ale
też i pedagoga. Możliwość poznania dzieł instrumentalnych nieznanego prawie kom-
pozytora polskiego stanowi wyjątkową okazję, by wzbogacić nasze dziedzictwo naro-
dowe o wyjątkowo ciekawe i sądzę, wcale wartościowe utwory. Michał Bergson – to
koncertujący pianista, kompozytor i pedagog, który większość życia spędził na ob-
czyźnie. Jak można domniemywać, w swoim okresie  paryskim prawdopodobnie po-
znał Fryderyka Chopina, pod wpływem którego powstały niektóre kompozycje, ale też
istnieje znaczna część Jego spuścizny twórczej świadczących o własnym oryginalnym
stylu kompozytorskim.

Na duże słowa uznania zasługuje praca redakcyjna Habilitanta, przy opracowaniu wy-
konywanych utworów we współpracy z pianistą Tomaszem Joczem co w konsekwen-
cji zaowocowało wydaniem prezentowanych kompozycji, przez wydawnictwo EUFO-
NIUM. Jak zapewnia, również w przyszłości zamierza kontynuować prace nad poszu-
kiwaniami i opracowywaniem nieznanych utworów literatury klarnetowej. Autoreferat
napisany został z dużym polotem, dobrą polszczyzną a także z pewnym zacięciem eru-
dycyjnym, co niewątpliwie świadczy o właściwych kompetencjach, tak ważnych dla
artysty jak i dydaktyka akademickiego.

Ocena dzieła artystycznego

Zgodnie w wymogami ustawowymi ( Ustawa z dn. 14.03.2003 r. – art.16 ust.2 wraz a
Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.09.2011r - par.12 ust. 2 pkt.2 i 3) Pan dr Grze-
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gorz Wieczorek jako dzieło artystyczne podlegające ocenie w ramach przewodu habili-
tacyjnego, przedstawił płytę CD z utworami Michała Bergsona na klarnet i fortepian.

Scene und Arie Im Norden – im Suden  Concert  –
Arie Nr.3 op.86  Grosse Concert –
Arie Nr.4 op.102 Leidvoll – Freudvoll  Concert  –  Arie  Nr.5  op.116
Liebes Lied – Liebes Freud  Grand Duo Brillant Michał
Bergson / Ivan Muller 

Wykonawcami są: Grzegorz Wieczorek – klarnet
Tomasz Jocz - fortepian

Rejestracja nagrania dokonana została w Sali  Koncertowej Akademii Muzycznej w
Gdańsku, we wrześniu 2016 roku, a realizatorem nagrania był Pan Mariusz Zaczkow-
ski. Płyta wydana została przez MTS Studio z kodyfikacją MTS CD – 032. 

 Okres wczesnego romantyzmu, dzięki któremu następuje dość szybki rozwój techniki
instrumentalnej, jest też wyjątkowym właśnie ze względu na wzmożone wysiłki muzy-
ków, którzy tworząc i ulepszając poszczególne instrumenty, mogli sprostać stale rosną-
cym wymaganiom sztuki wykonawczej. Prezentowane utwory Michała Bergmana, do-
skonale wpisują się w charakter stylu brillante, tak charakterystycznego w epoce ro-
mantyzmu, a w tym wypadku przedstawiają muzykę salonową – w postaci w pełni
wartościowego gatunku muzycznego.  Pewne podobieństwa  do stylistyki  Fryderyka
Chopina są zapewne wynikiem fascynacji Bergsona genialnym twórcą, zwłaszcza że
obaj pianiści przebywali w tym samym czasie w Paryżu. W istocie Bergman nowator-
sko wykorzystywał w swej twórczości różnego rodzaju techniki kompozytorskie m. in.
w postaci  / zaawansowanej polimetrii symultatywnej i symultanicznej /cytat z opisu
płyty/.

Utwory z niniejszej płyty odzwierciedlają możliwości i wszechstronność kompozytora
w operowaniu kantyleną, jego umiejętności tworzenia pięknych, lirycznych linii melo-
dycznych, jak i budowania napięcia emocjonalnego w połączeniu z efektowną fakturą
szybkich figuracji wirtuozowskich, zarówno w partii solowej, jak i partii fortepianu.
Jest to muzyka ukazująca bogactwo możliwości ekspresyjnych, jak i  różnorodności
kolorystycznej, w całej skali prezentowanych instrumentów. Bardzo  dobre  nagranie
/również pod względem technicznym/, w pełni ukazuje duży profesjonalizm oraz do-
skonałe przygotowanie Artysty. Utwory te pomimo dużego podobieństwa formy, zo-
stały bardzo pięknie zinterpretowane, dowodząc dużych możliwości kreowania zróżni-
cowanych form wyrazu. Znakomita emisja dźwięku w całej skali klarnetu, jak i dosko-
nałe posługiwanie się czytelną i selektywną artykulacją, a także w pełni profesjonalna
kontrola  dynamiczno-intonacyjna,  w  całej  rozciągłości  ujawnia  obraz  całkowicie
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ukształtowanego  instrumentalisty,  który  w sposób  nie  budzący  wątpliwości  potrafi
przekazać swoją indywidualną wizję artystycznej wypowiedzi. Świetna precyzja wy-
konania, jak i duża pieczołowitość w kreowaniu niuansów zapisu nutowego, wskazuje
na głęboko przemyślane potraktowanie zagadnień wykonawczych stylu danej epoki.
Wykonanie przedstawionych utworów jednoznacznie wskazuje na bardzo wysoki po-
ziom wspólnego muzykowania zwłaszcza w zakresie wysmakowanego współbrzmie-
nia poszczególnych instrumentów, jak i znakomitej homogeniczności sonorystycznej
ansamblu. Słowa uznania należą się także pianiście – Panu Tomaszowi Joczowi, który
swą sztuką pianistyczną współtworzył właściwy nastrój kreowanych utworów. Podsu-
mowując, pomimo swego stylistycznego podobieństwa, jak i identyczności form zade-
monstrowanych w nagraniu, w najmniejszym stopniu nie wywołują one uczucia znu-
żenia, a wręcz przeciwnie to bardzo dobre wykonanie, spełnia w zupełności potrzebę
estetycznych wrażeń. 

Ocena osiągnięć artystycznych   

Wszechstronna działalność koncertowa Habilitanta obejmuje możliwie szerokie spek-
trum wypowiedzi artystycznej, począwszy od recitali solowych, poprzez muzykę ka-
meralną w przeróżnych konfiguracjach, koncertów solowych z orkiestrą, do pracy w
charakterze muzyka-solisty w orkiestrze Opery Bałtyckiej. W załączonej dokumentacji
znajduje się obszerny spis pozycji repertuarowych który był wykonywany w okresie
od otrzymania doktoratu w 2011 r. Zestawienie obejmuje utwory tak solowe jak i ka-
meralne, które najpełniej można przedstawić w formie wykazu poszczególnych sfer
działalności artystycznej a to:

Klarnet solo

O. Messiaen – Abime de oiseaux, B. Kovacs – Greetings from de Bal

Klarnet z fortepianem

K. Kurpiński – Koncert na klarnet B-dur /w wersji z fortepianem/, W. Lutosławski – Prelu-
dia taneczne, C. Debussy – La fille aux cheveux de lin, Bruyeres, Ch.-M. Widor – Introduc-
tion et Rondo op.72, L. Weiner – Peregi Verbunk, M. Arnold – Sonatina N. Burgmuller –
Duo for Clarinet and Piano op. 15, F. Poulenc – Sonata na klarnet z fortepianem, M. Bergson
- Au Nord Au Sud na klarnet i fortepian, T. Paciorkiewicz – Duet koncertujący na kl. i pfte,
J. Świder – Kaprys na klarnet i fortepian,  B. Martinu – Sonatina na klarnet i fortepian,  E.
Chausson – Andante et Allegro, C. Saint-Saens – Sonata na klarnet i fortepian, A. Massager
– Solo de concours na klarnet i fortepian

Tria
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D. Milhaud – Suite op.75b na skrzypce, klarnet i fortepian, B. Bartok – Contrasts W. A. Mo-
zart – Trio Es-dur KV 498, C. Reinecke – Trio A-dur op.264 na klarnet altówkę i fortepian,
F. Chopin – Scherzo h-moll op.20, Ballada g-moll op23 W. Walentynowicz – Trio,  B. Ba-
czewski – Triple Concerto na 2 klarnety i fortepian H. Jabłoński – Trio w dawnym stylu na
flet,klarnet i wiolonczelę, Suita na klarnet wiolonczelę i fortepian, J. Francaix – Trio na klar-
net altówkę i fortepian W. Dubanowicz – Obrazki na trzy klarnety B. Goodman – Salto na 3
klarnety

Kwartety

W.A. Mozart – Divertimento KV 439 b nr 2, Divertimento „Wesele Figara”, Adagio KV 580
a, KV 411, KV 484a, Divertimento „Don Giovanni”, K. Krzanowski – Reminiscenza per fis-
harmonica, clarinet, violino e violoncello, B. Crusell – Quartetto op.2 nr.1 J. Francaix – Qu-
atuor, Petit  Quatuor,  P. Max Dubois – Kwartet Klarnetowy,  A. Piazzola – Libertango,  P.
Czajkowski – Uwertura z suity „dziadek do orzechów” T. Albinioni – Sonata g-moll,  J. S.
Bach – Fuga in g-moll BWV 578, L. Boccherini - Menuet J. Offenbach – Gaite Parisienne,
I. Albeniz – Tango from Espana, Y. Gourhand – Discussion, G.Gershwin – Summertime, C.
Grudman – Caprice for Clarinets, F. Farkas – Tańce węgierskie, M. Lysight – Alchemy na

kwartet klarnetowy

Kwintety i większe formacje instrumentalne

W. A. Mozart – Kwintet klarnetowy A-dur KV 581, Serenada B-dur KV 361 na 13 instru-
mentów „Gran Partita”, C. M. Weber – Kwintet B-dur op. 34, W. Kilar – Kwintet na instru-
menty dęte drewniane, A. Dvorak – Serenada d-moll op. 44 na instrumenty dęte, wiolonczelę
i kontrabas.

Niniejsza opinia w zasadzie winna dotyczyć czasu po uzyskaniu doktoratu, jednakże
tak intensywna działalność Habilitanta w zakresie kameralistyki, w pełni zasługuje na
uzupełnienie  faktograficzne  z  nieco  wcześniejszego  okresu,  by  w pełni  zarysować
kształt Jego sztuki wykonawczej. Można stwierdzić, że aktywna działalność kameral-
na dra Grzegorza Wieczorka w zasadzie rozpoczyna się z chwilą powstania Kwartetu
Klarnetowego „Hevelius”,  którego koncerty na trwałe wpisane zostały do archiwa-
liów gdańskiej Akademii. Następnie aktywnie uczestniczy w kolejnym zespole kame-
ralnym,  jakim był  Gdański  Zespół  Instrumentów Dętych, prezentujący  repertuar
klasycznych oktetów dętych, sporadyczne wzbogacany o większe instrumentarium. Z
zespołem tym Habilitant nagrał jedno z najwspanialszych dzieł w literaturze muzycz-
nej na instrumenty dęte, jakim jest Wolfganga Amadeusza Mozarta -„Grand Partita” a
na płycie zarejestrowane zostały także utwory J. N. Hummla i Ch. Gounoda.

W 2006 roku z inicjatywy prof. Bogdana Ocieszaka powstaje  Mozartowski Zespół
Basethornowy,  w  którym  to  zespole  Habilitant  piastuje  stanowisko  I  klarnecisty.
Wspólna praca ansamblu uformowała jego wyrazisty kształt artystyczny, a tym samym
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zdecydowanie umocniła jego pozycję w świecie muzycznym. Zespół ten /w obsadzie 2
klarnety i 3 basethorny/ jako jeden z nielicznych tego typu w Europie, tworzą wykła-
dowcy uczelni muzycznych w Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Ze względu na swoją
wyjątkową atrakcyjność – bowiem Artyści grają między innymi na instrumentach dziś
już bardzo rzadko spotykanych – kameraliści cieszą się olbrzymim zainteresowaniem,
czego dowodem są liczne koncerty tak w kraju, jak i zagranicą. Zespół ten prezento-
wał swoją sztukę podczas koncertów i festiwali m.in. w: XXXV Festiwalu „Muzyka w
Starym Krakowie”, IX Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim, projekcie
„Wiosna z Mozartem. Mozartowskie inspiracje” w Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, w V Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie, w ramach XI
Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych w Szczecinku, w XV Akade-
mickim  Konkursie  Klarnetowym  we  Włoszakowicach,  a  także  podczas  Festiwalu
„Clarinete in orquestra” w Portugalii /Zambujal/.

Prócz występów w różnych formacjach kameralnych, jedną z najważniejszych dla in-
strumentalisty form samokształcenia, utrzymujących formę i poziom wykonawczy a
przede wszystkim gwarantujący stały rozwój w wymiarze artystycznym, są recitale so-
lowe. I w tej przestrzeni sztuki Habilitant doskonale odnajduje swoją osobowość. Jego
wzorowe przygotowanie, jak i duża wrażliwość artystyczna, pozwalają na realizację
wraz z pianistą znakomitych wykonań recitalowych, których miałem przyjemność nie-
jednokrotnie wysłuchać.

Prócz kameralistyki w swej bogatej działalności artystycznej, najistotniejszą pozycję
zajmuje praca na stanowisku I klarnecisty w orkiestrze Opery Bałtyckiej. W działalno-
ści tej Habilitant miał okazję współpracować z paroma znakomitymi dyrygentami, a to
między innymi z:  Jose Maria Florencio,  Wojciechem Michniewskim, Diego Garcia
Rodriguezem, Wojciechem Rajskim, Łukaszem Borowiczem, Friedrichem Haiderem.
Dokumentacja  zawiera  też  spis  27  przedstawień premierowych,  w których czynnie
uczestniczył Kandydat, pośród których należy wymienić takie opery jak:  B. Britten –
Gwałt na Lukrecji,  P. Czajkowski – Dziadek do orzechów/balet/  R. Strauss – Adrianna na
Naxos,  S.  Moniuszko –  Halka,  W.A.  Mozart –  Wesele Figara,  G.  Verdi  –  Makbet,  R.
Strauss – Salome, E. Sikora – Madame Cuire G. Verdi – Traviata, S. Prokofiew – Kopciu-
szek/balet/,  G. Bizet –  Carmen, B. Fleischman/D.Szostakowicz –  Skrzypce Rotszylda,  D.
Szostakowicz/ K. Meyer – Gracze R. Statkowski – Maria, K. Penderecki – Ubu Rex, W. A.
Mozart – Cosi fan tutte, G. Puccini – Tosca, G. Verdi – Otello, L. Różycki – Eros i Psyche,
Z. Krauze – Olimpia z Gdańska, S. Moniuszko – Straszny Dwór, K. Penderecki – Czarna
Maska, G. Puccini – Cyganeria 

Ważnym faktem w działalności zawodowej Habilitanta jest też współpraca z Filharmo-
nią Kameralną – Wojciecha Rajskiego, z którą wielokrotnie koncertował, między inny-
mi uczestnicząc w tournee z Krystianem Zimermanem w ramach trasy koncertowej po
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Niemczech, m.in. Frankfurt – Alte Oper, Ludigshafen – BASF Feirabendshaus, Re-
gensburg – Audimax, University of Regensburg 

 W uzupełnieniu dossier artystycznego dra Grzegorza Wieczorka trzeba wymienić tak-
że rejestracje płytowe w których prezentuje swoją sztukę a to m.in.:

• Piotr Czajkowski – Eugeniusz Oniegin – Nagranie DVD Opery Bałtyckiej w Gdań-
sku

•  Andrzej  Krzanowski –  Nowe  Konstelacje  Reminiscenza  na  akordeon,  klarnet
skrzypce i wiolonczelę Akademia Muzyczna w Gdańsku studio – AM

•  Elżbieta Sikora – Madame Cuire -  Grzegorz Wieczorek klarnet solo -  DVD dla
DUX 9884 Opera Bałtycka w Gdańsku

• W. A. Mozart – Mozartowski Zespół Basethornowy płyta CD – Akademia Muzycz-
na w Katowicach

• Witold Lutosławski – Preludia na klarnet z fortepianem/w ramach przewodu habili-
tacyjnego p. Pasierowskiej-Kołodziej/  – Akademia Muzyczna w Gdańsku •  Antoni
Dvorak - Serenada d-moll op.44 na instrumenty dęte, wiolonczelę  i  kontrabas  płyta
CD - Filharmonia Wrocławska JBR 020-2 

• Michał Bergson – Scene und Arie, Concert-Arie nr.3 op86, Grosse Concert-Arie nr.4
op.102, Concert-Arie nr.5 op.116, Grand Duo brillante (M.Bergson/IvanMuller) płyta
CD Akademia Muzyczna w Gdańsku MTS CD-032

Ocena osiągnięć dydaktycznych 

 Pracę dydaktyczną rozpoczyna Pan Grzegorz Wieczorek w 2001 roku jako asystent w
klasie  prof.  Marka  Schillera  w Akademii  Muzycznej  im.  Stanisława Moniuszki  w
Gdańsku. Po uzyskaniu doktoratu w 2011 roku, aż do chwili obecnej pracuje na stano-
wisku adiunkta.

 W okresie ostatnich sześciu lat Pan dr Grzegorz Wieczorek wykształcił  6 absolwen-
tów stacjonarnych studiów licencjackich oraz 4 – na studiach stacjonarnych II stopnia.
Studia niestacjonarne I stopnia ukończyły 2 osoby, i 1 osoba w trybie studiów II stop-
nia. Większość absolwentów ukończyła dany etap, z oceną bardzo dobrą. Informacje te
zostały przekazane mi osobiście przez Habilitanta, gdyż nie było ich w dokumentacji.
Jego w pełni satysfakcjonująca praca dydaktyczna, przynosi realne efekty w postaci
nagród i wyróżnień studentów, jak i uczniów średniej szkoły muzycznej /sumie 23/ w
krajowych i zagranicznych konkursach, by wymienić następujących: Hanna Noetzel,
Katarzyna Zielińska, Ada Markuszewicz – wyróżnienie w II Gdyńskim Konkursie
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Kameralistyki Fortepianowej /2012/, Jakub Musik, Dawid Głowacki, Beniamin Ba-
czewski – wyróżnienie w V Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szcze-
cinie /2012/, Jakub Musik Dawid Głowacki, Beniamin Baczewski – wyróżnienie w
X Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim /2013/, Beniamin Baczewski –
wyróżnienie  w X Festiwalu Klarnetowym tamże /2013/,  Dawid Głowacki,  Jakub
Musik, Wojciech Ingielewicz, Szymon Laskiewicz – III miejsce w VI Zachodniopo-
morskim Festiwalu klarnetowym w Szczecinie / 2014/ i tymże samym konkursie Ja-
kub Musik – wyróżnienie. Dawid Głowacki – I miejsce w 12 international Indepe-
dent Music Competition „Individualis” w Kijowie /2014/,  Dawid Głowacki, Jakub
Musik,  Beniamin Baczewski,  Szymon Laskiewicz – II  nagroda w XI Festiwalu
Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim /2015/, Dawid Głowacki – wyróżnienie w
XVI Akademickim Konkursie Klarnetowym im. Karola Kurpińskiego we Włoszako-
wicach /2015/, Dawid Głowacki – I miejsce w „eMeuse” Online Music Competition
w Grecji /2016/, oraz  wyróżnienie w VII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarneto-
wym w Szczecinie /2016/, a razem z Szymonem Liskiewiczem jako duet III miejsce
w tymże samym festiwalu. Także Dominik Światkowski – wyróżnienie na tymże sa-
mym konkursie. Dawid Głowacki – II miejsce a Szymon Laskiewicz – wyróżnienie,
oraz zespół kameralny w składzie / Aleksandra Burzyńska, Piotr Mazowiec, Dawid
Głowacki, Michał Dębek, Szymon Laskiewicz otrzymali  II miejsce  na V Stockholm
International Music Competition /2016/. Do dużych osiągnięć studentów Jego klasy
instrumentalnej należy zaliczyć otrzymanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, przez Beniamina Baczewskiego w 2014 r. Jakuba Muska w 2015 r.
i Dawida Głowackiego w 2015 r W roku 2015 Laureatem nagrody czytelników „Ga-
zety Wyborczej Trójmiasto” w plebiscycie Młody Twórca w dziedzinie Kultury zo-
stał Beniamin Baczewski który też zdobył tytuł laureata Programu Stypendialnego
Ministerstwa i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w 2016 roku.

 Wymiernym przykładem żywej działalności pedagogicznej Habilitanta, jest też Jego
udział  w charakterze wykładowcy/21/,  w licznych warsztatach i  kursach mistrzow-
skich prowadzonych zarówno dla szkół muzycznych I i  II  stopnia jak i  studentów
A.M.  m.  innymi  w  Szczecinku,  Kwidzynie,  Gdańsku,  Skierniewicach,  Szczecinie,
Gdyni,  Koszalinie,  Jastrzębiu-Zdroju,  Słupsku,  Wrocławiu,  Olsztynie  oraz  w
Brukseli /Conservatoire Royal de Bruxelles/ i Loures w Portugalii/Clarinete in orqu-
estra/.

 W uznaniu osiągnięć pedagogicznych Pan dr Grzegorz Wieczorek zapraszany jest do
uczestnictwa w pracach jury ogólnopolskich konkursów, Festiwali Klarnetowych jak i
przesłuchań CEA na ogólną liczbę /14/, które odbywały się m.in. w Gdańsku, Szczeci-
nie, Krośnie, Szczecinku, Wrocławiu, Olsztynie, Siedlcach.
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Ocena innych prac i osiągnięć 

Jego działalność zawodowa ujawnia też doskonałe predyspozycje organizatorskie. Po-
cząwszy od 2012 roku, przez kolejne lata organizuje i prowadzi szereg kursów mi-
strzowskich jak i wakacyjnych warsztatów dla klarnecistów, zarówno dla studentów
jak i uczniów szkół muzycznych II stopnia, podczas których wykładowcami prócz dra
Grzegorza Wieczorka są znakomici artyści jak Jean-Marc Fessard Gabor Varga czy Jan
Jakub Bokun. W omawianym okresie odbyło się ich 12.

Godnym zauważenia wydaje się być praca redakcyjna Habilitanta przy opracowywa-
niu utworów, które opublikowane zostały w profesjonalnym wydawnictwie.  Jest  to
ciekawa i ambitna forma samorealizacji i którą mam nadzieję – Habilitant będzie z po-
wodzeniem kontynuował. Prezentowane dzieła Michała Bergmana, edytowane zostały
w formie zbioru, zatytułowanego – Utwory zebrane na klarnet i fortepian /EUF 1006 z
2016 r./ Odrębnie wydanymi utworami była kompozycja Stanisława Szczepanowskie-
go – Melody i Novelette na klarnet i fortepian /EUF 944 z 2014 r./ oraz Władysława
Walentynowicza – Ornamenty na 3 klarnety EUF 971 z 2015 r.

 Dokumentacja zaopatrzona została też w liczne podziękowania i nagrody, w tym na-
grody Rektorskie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – artystycznej, a tak-
że specjalną nagrodę w postaci Honorary Diploma. Awards for High Teaching Skills.
12 International Independent Music Competition „Individualis” w Kijowie.

 KONKLUZJA

 W świetle zebranego materiału dokumentującego działalność artystyczną i pedago-
giczną Habilitanta jawi się nam postać wszechstronnie wykształconego i w pełni kom-
petentnego Artysty. A zatem całokształt Jego osiągnięć artystycznych, jak i dydaktycz-
nych, a także przedstawione do oceny dzieło artystyczne – budzą uznanie i szacunek,
stanowiąc niekwestionowany wkład w sferę budowania polskiej kultury narodowej w
zakresie sztuki muzycznej.

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne wraz z przedstawionym dziełem
artystycznym Pana dra Grzegorza Wieczorka, spełniają w sposób całkowity i zadowa-
lający, wymagania art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr
65, poz.595, Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r nr 84 poz. 455).
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