
dr hab. Roman Widaszek Katowice, 28.05.2017 r.
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 dra 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 dra Grzegorza Wieczorka, została dołączona dokumentacja w formie

elektronicznej.

Podstawowe dane o Habilitancie

Pan dr Grzegorz Wieczorek ur. 11.02.1974 r. w Tczewie studiował w Akademii Muzycznej

im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Andrzeja Pietrasa, a po jego śmierci kontynuował

studia w klasie prof. Marka Schillera. Jako student uczestniczył w wielu kursach prowadzo-

nych m.in. przez prof. Andrzeja Janickiego, prof. Mieczysława Stachurę, a także klarnecistów

zagranicznych takich jak  Philippe Cuper, David Campbell, Antonio Saiote, Jean-Marc Fes-

sard, Markus Niederhauser. Habilitant uczestniczył również z sukcesami w wielu konkursach,

zdobywając laury. Najważniejsze z nich to:
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- I nagroda zdobyta podczas Konkursu Katedry Instrumentów Dętych AM w Gdańsku

o stypendium Yamaha Music Foundation of Europe (rok 1997),

- wyróżnienie specjalne (w kategorii zespołów kameralnych) na III Concurso

International de Musica de Buenos Aires en la categoria Musica de Camera,

(Argentyna, rok 1998),

- II nagroda (w kategorii solistów) i I nagroda (w kategorii zespołów kameralnych)

na III Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim (rok 1999),

- II nagroda, a także Nagroda specjalna, zdobyte podczas XI Akademickiego Konkursu

Klarnetowego we Włoszakowicach.

Od  roku  2000  dr  Grzegorz  Wieczorek  jest  pierwszym  klarnecistą  Opery  Bałtyckiej,  rok

później rozpoczął pracę jako pedagog w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku,

by w roku 2006 związać się dodatkowo ze Szkołą Muzyczną II st. w Gdańsku Wrzeszczu w

charakterze  nauczyciela  klarnetu.  W roku 2005 Habilitant  rozpoczął  współpracę  z  Polską

Filharmonią  Kameralną  w  Sopocie,  by  rok  później  zostać  członkiem  Mozartowskiego

Zespołu Bassethornowego. W roku 2011 uzyskuje stopień doktora sztuk Muzycznych. Pan dr

Grzegorz  Wieczorek  jawi  się  jako wszechstronny Artysta  i  Pedagog,  odnoszący znaczące

sukcesy, zarówno w kraju, jak i poza granicami.

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Dzieło artystyczne przedstawione przez dr Grzegorza Wieczorka to płyta CD wydana przez

Studio  MTS:  Michał  Bergson  –  Music  for  clarinet  and  piano.  W jej  nagraniu  oprócz

Habilitanta wziął udział pianista Tomasz Jocz. Nagranie zrealizowano w Sali Koncertowej

Akademii  Muzycznej  w  Gdańsku  we  wrześniu  2016  r.  Na  płycie  zostały  zarejestrowane

następujące dzieła:
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Michał Bergson - Scene und Arie Im Norden – im Süden

Andante con moto
Allegro brillante

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

Absence, Andante
Inquiétude, Allegro agitato
Le Retour, Tempo di Valse, Allegro brillante

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

Leidvoll, Andante con moto
Freudvoll, Allegro giocoso

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

Andante appassionato
Allegretto grazioso

oraz 

Michał Bergson / Ivan Müller - Grand Duo brillant

Introduzione, Maestoso
Tempo di Polacca

Przedstawione  dzieło  artystyczne  to  odkryte  przez  Habilitanta  kompozycje  na  klarnet  i

fortepian,  polskiego  XIX  wiecznego  kompozytora  (żydowskiego  pochodzenia)  Michała

Bergsona (1786–1854). Odkrycie i nagranie tych dzieł to znaczący wkład w rozwój kultury

polskiej,  a  przede  wszystkim  wzbogacenie  literatury  klarnetowej  o  kompletnie  nieznane

pozycje, powstałe w XIX w. Dzięki dociekliwości Habilitanta zyskujemy „nowe” kompozycje

z okresu polskiego Romantyzmu, dołączą one tym samym do dwóch dzieł klarnetowych z

tego okresu – Duo na klarnet  i  fortepian F.I.  Dobrzyńskiego oraz Koncertu klarnetowego

K. Kurpińskiego.  Kompozycje  M.  Bergsona  niewątpliwie  urozmaicą  polską  literaturę

zarówno koncertową, jak i edukacyjną. Kompozytor, tworząc dzieła w stylu brillante, a także

będąc zafascynowany Chopinem, stosuje w wymienionych utworach melodykę, ornamentykę,
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harmonię w stylu wielkiego Fryderyka. W kompozycjach zauważalna jest również fascynacja

operą, co słychać w każdym przedstawionym utworze (quasi fantazje operowe). Idealnie się

złożyło, iż dr Grzegorz Wieczorek jest muzykiem operowym, a zatem mamy znakomitego, a

zarazem  kompetentnego  wykonawcę  partii  klarnetu.  Fakt,  iż  wszystkie  kompozycje

zarejestrowane na CD są podobne stylistycznie i wyrazowo, pozwala mi również na ogólne

odniesienie się do wszystkich zarejestrowanych utworów. Kreacja, którą stworzył Habilitant

wraz  z  pianistą  Tomaszem Joczem,  jest  ze  wszech  miar  zadowalająca.  Artyści  dysponują

doskonałą  techniką,  muzykalnością  i  wrażliwością,  jakże  potrzebną  do  tej  muzyki,  ale  i

potrafią zachować swój indywidualizm. Habilitant  udowadnia poprzez swoją kreatywność,

wirtuozerię,  dbałość  o  niuanse  agogiczne,  wyrazowe,  ekspresyjne  i  dynamiczne,  we

wszystkich  pięciu  kompozycjach,  iż  jest  jednym  z  wiodących  polskich  klarnecistów,

dysponującym  wyrównaną  barwą  i  fantazją  muzyczną.  Łatwość,  z  jaką  wykonuje

skomplikowane przebiegi, figuracje, połączone z niewygodnymi skokami interwałów ukazuje

w pełni Jego kunszt. Wrażliwość na barwę dźwięku w połączeniu z finezją muzyczną sprawia,

iż kantylena w Jego wykonaniu brzmi wzorcowo. Kwestia brzmienia obu instrumentów to

zapewne również zasługa realizatora nagrania Mariusza Zaczkowskiego. Jestem przekonany,

iż  bardzo  dobra  płyta  (z  dobrą  grafiką  i  bookletem),  stanowiąca  dzieło  artystyczne,

zawierająca  kompozycje  na  klarnet  i  fortepian  Michała  Bergsona,  w  wykonaniu  takich

Artystów zostanie zauważona i doceniona przez krytyków i słuchaczy. 

OCENA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Przedstawiona przez Habilitanta dokumentacja obejmuje spory dorobek artystyczny, osiągnię-

ty już po uzyskaniu dyplomu doktorskiego. Od 2010 roku (w trakcie realizacji doktoratu) dr
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G. Wieczorek wystąpił 56 razy jako kameralista (w kraju i za granicą) wykonując, znaczące

dzieła z udziałem klarnetu – w tym: W. A. Mozart – Serenada KV 375, A. Dvořák – Serenada

d-moll op. 44, Sonaty klarnetowe F. Poulenca, C. Saint - Saensa, E. Chausson – Andante et

Allegro, P. Gaubert – Fantasie, Ch.-M. Widor – Introduction et Rondo op. 72, Kwintety klar-

netowe W.A. Mozarta, C.M. Webera, Kwintety dęte G. Bacewicz, W. Kilara. Habilitant doko-

nał kilku prawykonań i pierwszych wykonań w Polsce w tym: C. Reinecke Trio A-dur op. 264

(pierwsze wykonanie w Polsce), Małgorzata Gołąb-Buśko Moment of Memory (światowe pra-

wykonanie), B. Baczewski – Triple Concerto for 2 clarinets and piano (światowe prawykona-

nie podczas Europejskiego Kongresu Klarnetowego w Katowicach 2014 r.), oraz J. Francaix –

Trio na klarnet, altówkę i fortepian (polskie prawykonanie podczas Międzynarodowego Festi-

walu Clarimania we Wrocławiu 2016 r.). Wziął udział również jako jeden z solistów (wraz z

Mozartowskim Zespołem Bassethornowym) w światowej premierze Concerto Elima Benia-

mina Baczewskiego, podczas „Festiwalu Clarinet in Orchestra” w Loures w Portugalii (2016

r.). Wystąpił wówczas jako solista z Orkiestrą Festiwalową. Mówiąc o działalności jako soli-

sta i kameralista na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Habilitant wykonał recital w Królew-

skim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli (2015 r.).

Działalność artystyczna dr G. Wieczorka to również Jego praca jako solisty w Operze Bałtyc-

kiej, gdzie wykonywał partie pierwszego klarnetu w operach W. A. Mozarta, S. Moniuszki, G.

Verdiego, B. Brittena, R. Straussa, K. Pendereckiego. Współpracując jako klarnecista z Polską

Filharmonią Kameralną, uczestniczył w tournee koncertowym (Niemcy), występując wraz z

Krystianem Zimermanem w roli solisty. 

Ważnym aspektem działalności artystycznej Habilitanta są nagrania.  Od uzyskania stopnia

doktora dr G. Wieczorek wziął udział w 7 realizacjach. Są to dwie płyty DVD, gdzie zostały

zarejestrowane opery P. Czajkowskiego – Eugeniusz Oniegin, oraz E. Sikory – Madame Cu-
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rie. W pięciu nagranych płytach CD Habilitant wystąpił jako kameralista, wykonując dzieła

W.A. Mozarta, A. Dvorzaka, W. Lutosławskiego, A. Krzanowskiego, M. Bergsona.

OCENA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Omawiając pracę dydaktyczną Habilitanta, należy ją ocenić bardzo wysoko, czemu dał rów-

nież dwukrotnie wyraz Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, przyznając dr G. Wieczorko-

wi Nagrodę Rektorską III st. (2012 i 2015 r.). Zaangażowanie, pasja, a zarazem wysokie kom-

petencje Habilitanta, skutkują wieloma osiągnięciami. Od roku 2011 studenci i uczniowie dr

G. Wieczorka sięgali po najwyższe laury i zdobywali wyróżnienia podczas konkursów i festi-

wali  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

„Individualis” 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

6



osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015,

 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Dawida Głowackiego za

wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Doktor Grzegorz Wieczorek zapraszany jest często jako wykładowca krajowych i zagranicz-

nych kursów klarnetowych. Uczestniczył w roli pedagoga m.in. w Międzynarodowych Warsz-

tatach Instrumentów Dętych w Szczecinku (2010 i 2011r.), brał udział w Mistrzowskim kursie

klarnetowo-saksofonowym w Jastrzębiu-Zdroju (2015r.), jest pomysłodawcą, organizatorem i

pedagogiem Wakacyjnych Warsztatów Klarnetowych w Gdańsku, prowadził lekcje mistrzow-

skie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego „Clarimania 2016”we Wrocła-

wiu, kurs dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, warsztaty klarnetowe podczas Festi-

walu Klarnetowego „Clarinete in orquestra” w Loures (Portugalia, 2016), a także został za-

proszony do prowadzenia Kursu Mistrzowskiego dla klarnecistów w Conservatoire Royal de

Bruxelles, Belgia (w ramach programu Erasmus). 

Habilitant  od  2012  roku  uczestniczył  14  razy  w  pracach  jury  konkursów  i  przesłuchań

(Szczecin, Gdańsk, Tczew, Szczecinek, Olsztyn, Wrocław).

OCENA INNYCH OSIĄGNIĘĆ

Wszechstronna działalność artystyczna i pedagogiczna to podstawa zawodowej pracy Habili-

tanta. Należy również podkreślić Jego osiągnięcia na polu organizacyjnym i wydawniczym.

Od roku 2014 współpracując z gdyńskim wydawnictwem Eufonium zredagował kilka kompo-

zycji na klarnet. Są to: Stanisław Szczepanowski – Melody, Novelette na klarnet i fortepian,

Władysław Walentynowicz – Ornamenty na 3 klarnety, Michał Bergson – Utwory zebrane na

klarnet i fortepian. Taka działalność Habilitanta jest godna pochwały, gdyż przynosi wymier-
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ne efekty w postaci, jest działalność organizacyjna dr G. Wieczorka. Będąc pomysłodawcą,

pięciokrotnie zorganizował Wakacyjne Warsztaty Klarnetowe w Gdańsku, zapraszając znako-

mitych klarnecistów. Habilitantowi udało się zaprosić m.in. Gabora Vargę i Jean-Marca Fes-

sarda. Postawa dra G. Wieczorka jest godna pochwały i naśladowania, a On sam, jestem o

tym przekonany, cennym pracownikiem gdańskiej uczelni. 

KONKLUZJA

Działalność  artystyczna,  dydaktyczna,  naukowa  i  popularyzatorska  prowadzona  przez

dra Grzegorza  Wieczorka  jest  w  najwyższym  stopniu  imponująca.  Na  każdym  jej  polu

Habilitant odnosi wymierne sukcesy, a sam reprezentuje postawę  Artysty i Pedagoga stale

poszukującego, kreatywnego, gotowego na nowe wyzwania. Podsumowując zgromadzony i

omówiony  wyżej  materiał,  obejmujący  przedstawione  dzieło  artystyczne,  osiągnięcia

artystyczne  i  dydaktyczne  dra  Grzegorza  Wieczorka  należy  stwierdzić,  że  Habilitant

całkowicie i z naddatkiem spełnia wymagania 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).
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