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      O C E N A  
dzieła artystycznego oraz dorobku artystycznego i pedagogicznego dr. Andrzeja 
Wojciechowskiego sporządzona w związku z postępowaniem habilitacyjnym 
w dziedzinie: sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka 
prowadzonym przez Radę Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Zleceniodawca opinii  

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny - pismo 
Pani Dziekan Wydziału Instrumentalnego prof. dr hab. Elżbiety Rosińskiej z dnia 19 września 
2017 roku. Zlecenie zostało podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów z dnia 6 września 2017 roku BCK–VII-L-7115/17 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.) powołującej komisję habilitacyjną do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: 
instrumentalistyka dla Pana dr. Andrzeja Wojciechowskiego. Postępowanie zostało wszczęte 
przez Centralną Komisję na wniosek Pana dr. Andrzeja Wojciechowskiego w dniu 25 maja 
2017 roku. Do nadesłanego mi przez Przewodniczącego Rady wskazanej przez 
wnioskodawcę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, zgodnie z art.18a ust. 2 
ustawy z dnia 14.03.2003 roku pisma sygnowanego datą 19 września 2017 roku, 
informującego o wyznaczeniu mnie przez CK recenzentem Komisji Habilitacyjnej do oceny 
osiągnięć Pana dr. Andrzeja Wojciechowskiego została dołączona dokumentacja zgodnie z 
§12 ust.2 pkt.1-4, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 
września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 
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w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Przedstawiona dokumentacja została poprawnie 
skonstruowana pod względem formalnym. 

Podstawowe dane o Habilitancie 

Pan dr Andrzej Wojciechowski urodzony 22.04.1983 roku we Włocławku, 

• w roku 2007 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. dr hab. Bogdana 
Ocieszaka; 

• w roku 2014 uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – 
instrumentalistyka, na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej Wirtuozi klarnetu 
i ich wpływ na powstanie Kwintetu klarnetowego KV 581 Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, op. 115 Johannesa Brahmsa oraz Kwartetu na klarnet i trio smyczkowe 
Krzysztofa Pendereckiego nadany Uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20.01.2014 roku. 
Funkcję promotora w przewodzie doktorskim pełnił prof. dr hab. Bogdan Ocieszak, 
natomiast recenzentami byli: prof. dr hab. Paweł Drobnik z Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz prof. Józef Ratz z Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 

• w latach 2014-15 uzyskał: III Nagrodę na Malta International Competition wraz 
z Gdańskim Triem Stroikowym; I Nagrodę oraz I Nagrodę specjalną – Muzyka 
Współczesna na 25. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti „Citta di Barletta” 
wraz z Gdańskim Triem Stroikowym oraz Wyróżnienie „za kunszt wykonawczy” na 
XVIII Konkursie Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” z zespołem 
Zagan Acoustic. 

Pan dr Andrzej Wojciechowski zatrudniony jest: 

• od 1.10.2007 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
w Katedrze Instrumentów Dętych na stanowisku asystenta, a od 1.10.2014 roku – 
nadal, na stanowisku adiunkta; 

• od 17.09.2013 roku – nadal, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina 
na stanowisku muzyka orkiestrowego – I głos, w wymiarze 1/3 etatu.  

Ocena dokumentacji 

Złożona przez Habilitanta dokumentacja składa się z trzech części i przygotowana została 
bardzo starannie i logicznie.  
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Część pierwsza zawiera wniosek w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego, 
uwierzytelnioną kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora, dane osobowe, autoreferat w 
języku polskim i angielskim oraz oświadczenia współwykonawców zarejestrowanego na 
płycie CD dzieła artystycznego.  
Część druga dokumentacji zawiera wykaz dorobku obejmujący podsumowanie osiągnięć 
artystycznych i dydaktycznych za lata 2014 – 2017 (tj. po uzyskaniu stopnia doktora sztuk 
muzycznych) w tym: koncerty solowe z udziałem orkiestry, koncerty kameralne, wybrane 
koncerty symfoniczne, wybrane koncerty zespołu Zagan Acoustic, wybrane wydawnictwa 
płytowe i rejestracje, nagrody konkursowe oraz nagrody studentów, udział w kursach 
mistrzowskich w charakterze wykładowcy, udział w pracach jury i wygłoszone referaty na 
konferencjach. Ponadto część druga zawiera informacje o redakcji nut, działalności 
organizacyjnej oraz wybrane recenzje, wywiady, audycje i publikacje. 
Część trzecia zwiera kserokopie programów koncertowych, afiszy i innych dokumentów 
ułożonych zgodnie z wykazem zamieszczonym w części drugiej. 

Ocena autoreferatu 

Autoreferat składa się z krótkiego wstępu zawierającego podstawowe informacje 
o wykształceniu i pedagogach mających wpływ na rozwój osobowości artystycznej 
Habilitanta, omówienia osiągnięć artystycznych i naukowych oraz działalności dydaktycznej, 
a także wskazania najbliższych planów i zamierzeń artystyczno-naukowych. 
Omawiając dotychczasowe dokonania artystyczne obejmujące kilkaset koncertów po 
uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant przedstawia swoje fascynacje muzyką kameralną 
i wymienia wiele formacji instrumentalnych, z którymi jest od wielu lat związany. Zaznacza 
również swoje zainteresowania muzyką jazzową, folkową i muzyką współczesną. 
Ukoronowaniem działalności artystycznej są zdaniem Habilitanta koncerty solowe 
z towarzyszeniem orkiestry, czego znaczącym przykładem jest, wskazane we wniosku 
o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, osiągniecie artystyczne tj. płyta CD A Tribute to 
Benny Goodman. Płyta zawiera dwie kompozycje dedykowane dr. A. Wojciechowskiemu 
przez kompozytorów związanych z gdańskim środowiskiem muzycznym oraz pierwsze 
polskie nagranie Koncertu Aarona Coplanda. Habilitant wskazuje, iż zrealizowana płyta jest 
wynikiem poszukiwań sposobów nawiązania więzi łączącej twórcę i odbiorcę dzieła 
muzycznego, a także poszerzaniem horyzontów wykonawczych i przełamywaniem barier 
ograniczających interdyscyplinarny przekaz emocjonalny. W dalszej części autoreferatu 
przedstawiona jest działalność dydaktyczna i organizatorska. Widoczne zaangażowanie w 
działalności pedagogicznej, skuteczne metody dydaktyczne i umiejętność przekazywania 
młodym klarnecistom własnych doświadczeń estradowych przynosi wymierne efekty w 
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postaci nagród i wyróżnień wychowanków Habilitanta. Interesująco zapowiadają się także 
dalsze plany dr. Andrzeja Wojciechowskiego w zakresie działalności edytorskiej i 
koncertowej. Istotną wartością całego autoreferatu jest odniesienie całokształtu działalności 
artystycznej i doświadczeń z niej wyniesionych do rozwoju własnej osobowości, a także do 
budowania metod dydaktycznych i wiarygodności w pracy pedagogicznej. 

Ocena dzieła artystycznego 

Wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego osiągnięcie artystyczne 
stanowi płyta CD A Tribute to Benny Goodman opublikowana w 2016 roku przez 
Wydawnictwo – DUX Recording Producers (DUX 1266) zawierająca następujące utwory: 

1. Beniamin Baczewski – Koncert na klarnet i orkiestrę kameralną (2015) 

I. Vivo saltando      [5:22] 

II. Scherzo A Tribute to Benny Goodman  [4:42] 

III. Lullaby      [8:55] 

IV. Rondo. Allegro     [4:12] 

2. Aaron Copland – Koncert na klarnet, orkiestrę smyczkową, fortepian i harfę (1948) 

I.     Slowly and expressively. Cadenza   [7:28] 

II.     Rather Fast      [8:23] 

3. Artur Guza – Suita The Cursed Forest na klarnet i orkiestrę (2014) 

I.       After Dusk      [1:58] 

II.       A Full Moon      [4:35] 

III.       Dance of the Forest     [1:54] 

IV.       In the Pale Down     [4:56] 

Nagrania dokonano w Sali jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im F. Chopina w 
Gdańsku, 21-23 października 2015 roku. Realizatorem nagrania był Marcin Domżal. 
Wykonawcami zarejestrowanych utworów byli: Andrzej Wojciechowski – klarnet, Orkiestra 
Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Łukasz Borowicz- dyrygent oraz Andrzej 
Kacprzak – koncertmistrz-skrzypce, Tomasz Jocz – fortepian, Carlos Roberto Peña Montoya 
– harfa. W dokumentacji złożonej razem z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
habilitacyjnego znajdują się oświadczenia wszystkich współwykonawców. 
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Tytuł przedstawionej do oceny płyty CD jednoznacznie określa jej stylistykę i zawartość 
nawiązując jednocześnie do dokonań Benny Goomana – wielkiego klarnecisty jazzowego 
z powodzeniem wykonującego również muzykę stricte klasyczną. Dwa koncerty i Suita 
zawarte na płycie oscylują pomiędzy tymi dwoma odległymi od siebie gatunkami muzyki. 
Dr Andrzej Wojciechowski prezentując utwory z pogranicza muzyki klasycznej i jazzu 
pokazując swoje szerokie kompetencje wykonawcze i predyspozycje do wykonywania 
muzyki quasi improwizowanej. Przedstawione dzieło artystyczne jest bardzo interesującym 
zestawieniem Koncertu Aarona Coplanda – sztandarowego koncertu w repertuarze 
klarnecistów z dwoma kompozycjami kompozytorów gdańskich młodego pokolenia nie 
funkcjonujących jeszcze w publicznym obiegu. Takie zestawienie umożliwiło habilitantowi 
perfekcyjne wykorzystanie różnorodności środków wyrazu, a jednocześnie przedstawienie 
bardzo szerokiego spektrum możliwości technicznych, wyrazowych i stylistycznych. Kolejne 
kompozycje wymagały od wykonawcy doskonałego opanowania instrumentu, począwszy od 
zróżnicowanych walorów dźwiękowych, dynamicznych i artykulacyjnych, poprzez wysoki 
stopień trudności manualnych w bardzo szybkich przebiegach, aż po perfekcyjne opanowanie 
wysokiego rejestru altissimo, glissand i multifonów. Pierwszym utworem zaprezentowanym 
na płycie jest czteroczęściowy Koncert Beniamina Baczewskiego (klarnecisty i kompozytora) 
– skomponowany na zamówienie Andrzeja Wojciechowskiego. Tytuł drugiej części tego 
utworu określił ideę jego powstania wyznaczając jednocześnie stylistykę całości. 
Wirtuozowskie pasaże i arpeggia części skrajnych, swingująca quasi improwizacyjna linia 
klarnetu w duetach z zestawem perkusyjnym w części drugiej czy liryczna kołysanka w 
części trzeciej perfekcyjnie i bardzo gustownie realizowane są przez solistę. Podkreślić należy 
piękne i bardzo czysto brzmiące multifony dobarwiające liryczną kantylenę. Bardzo 
pozytywne wrażenie wywołane wysłuchaniem pierwszego utworu towarzyszyło mi w 
kolejnych kompozycjach. Pierwszą polską rejestrację Koncertu Aarona Coplanda należy 
uznać za bardzo udaną. Legato i liryzm wstępu, błyskotliwość kadencji, swingujące tematy i 
wirtuozeria cody świadczą o doskonałym opanowaniu instrumentu przez dr. Andrzeja 
Wojciechowskiego. Jego interpretacja i współpraca z orkiestrą budzą najwyższe uznanie. 
Kontemplacyjna i baśniowa Suita Artura Guza z autorską kadencją solisty dopełnia 
pozytywne wrażenia słuchacza. Precyzja wykonania i duża pieczołowitość w realizacji 
niuansów partytur wszystkich utworów ujawnia obraz w pełni ukształtowanego 
instrumentalisty, który w sposób profesjonalny i nie budzący zastrzeżeń potrafi przekazać 
indywidualną wizję artystycznej wypowiedzi, zarówno dyrygentowi jak kameralistom w 
orkiestrze. Całość nagrania dokumentuje perfekcyjną technikę manualną solisty, Jego kulturę 
dźwięku, zróżnicowaną artykulację i naturalną muzykalność.  
Biorąc pod uwagę przedstawione dzieło artystyczne, jego szczególną wypowiedź i charakter 
wybranych kompozycji, mogę stwierdzić, że przygotowanie tego dzieła mogło nastąpić tylko 
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w oparciu o wiedzę, talent i pełne zaangażowanie Habilitanta poparte badaniami 
i przemyśleniami, a także ścisłą współpracę z kompozytorami dedykowanych utworów. 
Dzieło artystyczne przygotowane przez dr. Andrzeja Wojciechowskiego stanowi unikalne 
zjawisko artystyczne na scenie muzycznej naszego kraju, prezentując nie tylko wyjątkowe 
walory prezentowanych kompozycji, ale także bardzo szerokie artystyczne możliwości 
wykonawcy i jego instrumentu. Kształt dzieła oraz sztuka wykonawcza Kandydata zasługują 
na wysoką ocenę. 

Ocena osiągnięć artystycznych 

Pan dr Andrzej Wojciechowski jest artystą o ogromnej aktywności zawodowej. Na Jego 
dorobek artystyczny (po uzyskaniu stopnia doktora) składa się: 13 koncertów solowych 
z towarzyszeniem orkiestry, 44 koncerty kameralne i recitale, koncerty symfoniczne w 
których Habilitant wykonywał partię I klarnetu (w dokumentacji przedstawiono wybranych 
27 koncertów), ponad 170 koncertów zespołu Zagan Acoustic (w dokumentacji 
przedstawiono 73 koncerty), 13 nagrań archiwalnych w tym 4 opublikowane płyty CD z 
utworami kameralnymi i solowymi z orkiestrą. Artysta współpracuje także z Orkiestrą 
Sinfonietta Pomerania oraz Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Przedstawiona do oceny 
dokumentacja zawiera szczegółowy spis wybranych koncertów z podaniem wykonywanego 
repertuaru, miejsca i daty koncertu, a także współwykonawców.  
Podczas koncertów Habilitant prezentuje wszystkie możliwe formy instrumentalne, 
począwszy od recitali solowych poprzez muzykę kameralną (w bardzo różnych obsadach 
instrumentalnych) do solowych koncertów z orkiestrami. Repertuar dr. Andrzeja 
Wojciechowskiego obejmuje sztandarowe utwory solowej i kameralnej literatury klarnetowej 
z obiegowego repertuaru klarnecisty, a także pozycje mało znane i rzadko wykonywane w zakresie od 
muzyki klasycznej po utwory XX i XXI wieku. Przedstawiona bogata dokumentacja daje pełne 
wyobrażenie o bardzo intensywnej działalności koncertowej Kandydata. Działalność artystyczną dr 
Andrzej Wojciechowski prowadzi w wielu miastach Polski, natomiast zagraniczne tournée obejmują 
koncerty w Belgii, Chinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Włoszech oraz na Malcie i 
Ukrainie.  
Szeroki repertuar Habilitanta uzupełniają prawykonania światowe i pierwsze wykonania w Polsce 
utworów kompozytorów polskich. Lista prawykonań zawiera m.in. następujące utwory: Beniamin 
Baczewski – Triple concerto, Mirages, Koncert na klarnet i orkiestrę kameralną, Marek Czerniewicz – 
Piesni jidysz, Artur Guza – Suita The Cursed Forest  oraz Mazurki, Walce i Nokturny F. Chopina w 
opracowaniu Karola Respondka na klarnet i fortepian.  
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Szczególne miejsce w działalności artystycznej dr Andrzeja Wojciechowskiego stanowi współpraca 
z akordeonistą Pawłem Zagańczykiem, z którym wykonuje muzykę z pogranicza awangardy, jazzu i folku 
oraz z kompozytorką Agnieszką Stuglińską – autorką cyklu Piene na klarnet i live electronics. 
Zróznicowany repertuar literatury klarnetowej, kameralnej i symfonicznej wykonywany na 
koncertach świadczy o wszechstronnych możliwościach muzycznych i wykonawczych 
klarnecisty-solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego. Aktywna działalność Habilitanta, 
sumienność i rzetelność w realizacji różnorodnego repertuaru oraz twórcza współpraca przy 
wypracowaniu koncepcji wykonawczych, pozwoliły mu na osiągnięcie bardzo znaczących 
rezultatów artystycznych, co znalazło uznanie partnerów-wykonawców, dyrygentów orkiestr 
oraz publiczności. Równoległe prowadzenie trzech nurtów aktywności artystycznej (solowej, 
kameralnej i orkiestrowej) umożliwiało Habilitantowi permanentne poszerzanie repertuaru 
koncertowego, czerpanie wiedzy i doświadczeń od wybitnych partnerów w zakresie 
najnowszych tendencji wykonawczych dzieła artystycznego i rozwoju sztuki wykonawczej na 
świecie, codzienną konfrontację własnych umiejętności podczas koncertów i nagrań, a także 
kreowanie indywidualnej interpretacji. 

Ocena osiągnięć dydaktycznych 

Działalność dydaktyczną w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pan 
dr Andrzej Wojciechowski rozpoczął w październiku 2007 roku na stanowisku asystenta. Po 
uzyskaniu stopnia doktora sztuki muzycznej w roku 2014 – został mianowany na stanowisko 
adiunkta, które piastuje do dnia dzisiejszego. Bogaty i wszechstronny dorobek artystyczny 
Pana dr. Andrzeja Wojciechowskiego jest gwarantem prawidłowego przekazu wiedzy 
fachowej studentom. Podczas kilku konkursów muzycznych, w których pełniłem funkcję 
jurora miałem możliwość oceny studentów i zespołów przygotowanych przez Habilitanta. Z 
satysfakcją odnalazłem w dokumentacji dyplomy nagrodzonych i wyróżnionych studentów z 
moim podpisem. Pedagogikę Habilitanta cechuje rozwaga i skupienie w rozwiązywaniu 
istotnych problemów instrumentalnych, dążenie do poznawania wszystkich nowości, które 
niesie ze sobą współczesna technika wykonawcza. Lista dyplomów i wyróżnień studentów 
świadczy o skuteczności pedagoga. Dokumentacja nie zawiera niestety szczegółowych 
danych dotyczących działalności pedagogicznej. Kandydat nie przedstawił liczby studentów, 
z którymi pracował wspólnie z prof. B. Ocieszakiem, ani też liczby studentów prowadzonych 
samodzielnie. Nie określił także jakie przedmioty prowadził w okresie pracy na uczelni. 
Z przedstawionej do oceny dokumentacji można jednak wywnioskować, iż główne zajęcia, 
które Habilitant prowadzi na uczelni to instrument główny oraz różne formacje zespołów 
kameralnych. Jak wspomina w autoreferacie: (…)największą satysfakcję przynosi mi 
możliwość podziwiania absolwentów podczas koncertów i spektakli: Bangkok Symphony 
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Orchestra, Philharmonic of the Nations, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Polskiej 
Orkiestry Sinfonia Iuventus czy Opery Wrocławskiej. 
Dorobek każdego pedagoga mierzony jest przede wszystkim osiągnięciami Jego uczniów 
i wychowanków. Lista 19 nagród uzyskanych przez studentów Pana dr. Andrzeja 
Wojciechowskiego obejmuje m. in. w kategorii solistów: nagrodę specjalną Dyrektora 
Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie i III nagrodę ex aequo na 
VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie – 2014; I nagrodę na 
VI Międzynarodowym Letnim Kursie Mistrzowskim „Ventus Optimus” – 2014; V nagrodę 
i wyróżnienie na XVI Akademickim Konkursie Klarnetowym im. Karola Kurpińskiego 
we Włoszakowicach – 2015; I nagrodę na 13 International Independent Music Competition 
w Kijowie – 2015; II nagrodę na eMuse Online Music Competition w Atenach – 2015; 
wyróżnienie na VII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie; II i III 
nagrodę oraz wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sztokholmie – 
2016; wyróżnienie na XII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim – 2017; 
w kategorii zespołów: I nagrodę na VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym 
w Szczecinie – 2014; II nagrodę na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach w Bydgoszczy 
– 2014; I nagrodę ex aequo i dyplom za najlepsze wykonanie utworu J. Brahmsa na 
VII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im J. Brahmsa w Gdańsku – 2015; 
I nagrodę na XI Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim – 2015; II nagrodę na 
V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sztokholmie – 2016; II nagrodę  i 
wyróżnienie na XII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim.  
Wysoką ocenę kwalifikacji i osiągnięć dydaktycznych Habilitanta potwierdza lista 
przeprowadzonych kursów mistrzowskich, warsztatów i wykładów w Belgii (w ramach 
programu Erasmus +), w Portugalii oraz w wielu ośrodkach w Polsce. Zauważyć także należy 
tytuł Profesora Gościnnego w Ning Xia Uniwersity w In Chuan w Chinach otrzymany w 2015 
roku. Dr Andrzej Wojciechowski kilkakrotnie zaproszony był do udziału w pracach jury 
konkursów muzycznych.  
Wysokie kompetencje artystyczne i pedagogiczne Habilitanta przekładają się na precyzyjne 
egzekwowanie wszystkich elementów sztuki gry na klarnecie, wnikliwą i właściwą 
interpretację każdego stylu muzycznego jak również zaangażowanie i pasję widoczną 
w przygotowanych w Jego klasie programach. 
W dowód uznania za sukcesy konkursowe studentów na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej J.M. Rektor Akademii Muzycznej im Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
przyznał Habilitantowi nagrodę III stopnia w roku 2016. 

Ocena działalności naukowej i organizacyjnej 
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Pan dr Andrzej Wojciechowski aktywnie uczestniczy w kursach mistrzowskich 
organizowanych w macierzystej uczelni m.in.: 

• kurs mistrzowski dla klarnecistów – Mark van de Wiel – Philharmonia Orchestra – 
London 

• kurs mistrzowski dla klarnecistów – Jan Jakub Bokun – Akademia Muzyczna we 
Wrocławiu; 

• kurs mistrzowski dla oboistów – Jerome Guichard – Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse Lyon; 

• kurs muzyczny dla klarnecistów – Igor Františák – University of Ostrava; 
• kurs mistrzowski dla klarnecistów – Andrew Mariner – London Symphony Orchestra; 

oraz w sesjach naukowych i seminariach organizowanych w Akademiach Muzycznych 
w Gdańsku i w Łodzi gdzie wygłosił referaty: 

• Dobrze poznać Dobrzyńskiego – II Sesja Artystyczno-Naukowa „Z  zapomnianych 
kart polskiej kameralistyki” – Gdańsk 2016 

• Muzyka kameralna na klarnet i fagot –  Łódzkie Forum Klarnetowo-Fagotowe  -  
Łódź 2017. 

W ramach działalności wydawniczej dr Andrzej Wojciechowski dokonał redakcji Grand duo 
na klarnet i fortepian Michała Bergsona opublikowanego przez Wydawnictwo Eufonium 
w 2014 roku (EUF 945) oraz opracował Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra 
Beniamina Baczewskiego (Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku).  
Habilitant aktywnie uczestniczy w pracach Katedry Instrumentów Dętych oraz Wydziału 
Instrumentalnego włączając się w prace organizacyjne VIII Międzynarodowego Konkursu 
Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w 2017 roku a także wymienionych wyżej 
instrumentalnych kursów mistrzowskich.  

Ocena innej działalności 

Od roku 2014 Pan dr Andrzej Wojciechowski współpracuje z firmą Selmer uzyskując tytuł 
„Muzyk Selmera” 

Konkluzja 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż Pan dr Andrzej Wojciechowski to wszechstronnie 
przygotowany i aktywny artystycznie pedagog akademicki, permanentnie dążący do 
pogłębiania swojej wiedzy merytorycznej w zakresie gry na klarnecie oraz rozwoju 
umiejętności artystycznych. Całokształt jego działalności wyróżnia i stawia Go w gronie 
bardzo aktywnych pedagogów gry na klarnecie młodszego pokolenia. Przedstawione do 

  9



oceny dzieło artystyczne potwierdza wysoki kunszt wykonawczy Habilitanta i Jego 
znakomite przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i pedagogicznej. 
Aktywność artystyczna i pedagogiczna dr. Andrzeja Wojciechowskiego oraz Jego 
zaangażowanie organizacyjne, stanowią znaczący wkład w propagowanie kultury muzycznej, 
w tym muzyki najnowszej, w kraju i za granicą. Niniejszym stwierdzam, że dorobek 
artystyczny, naukowy i pedagogiczny w pełni spełnia wymagania art. 16 ustawy z dnia 14 
marca 2003 roku ((Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) 

Osiągnięcia Pana dr. Andrzeja Wojciechowskiego z satysfakcją i bez zastrzeżeń 
przyjmuję. 

        
        /prof. Andrzej Godek/ 

Kraków, 9.11.2017 
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