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ZLECENIODAWCA RECENZJI 

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, pismo z dnia 19.09.2017, zlecenie 
podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 
06.09.2017, numer 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. 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 Andrzeja Wojciechowskiego. 

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 Andrzeja 
Wojciechowskiego, została dołączona dokumentacja w formie elektronicznej. 

PODSTAWOWE DANE O HABILITANCIE 

Pan Andrzej Wojciechowski urodził się w 1983 roku we Włocławku. Gry na klarnecie 
uczył się początkowo u  Andrzeja Pietrasa i Roberta Wasilewskiego, a studia 
ukończył w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. dr hab. 
Bogdan Ocieszaka. Jako student uczestniczył w wielu kursach prowadzonych przez 
wybitnych klarnecistów dzisiejszej doby, by wymienić takie nazwiska  jak   Andrew 
Marriner, Jean-Marc Fessard, Walter Vitek, Wojciech Mrozek, Jan Jakub Bokun, 
Brenno Ambrosini, Joseph Fuster, Nicolas Baldeyrou, Antonio Saiote, Alessando 
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Travaglini. W latach 2002-2003 studiował w Conservatorio Superior De Musica w 
Castello w Hiszpanii, gdzie jego pedagogiem był  Joan Enric Lluna. 

Habilitant uczestniczył również z sukcesami w wielu konkursach i festiwalach 
zdobywając laury w Olsztynie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Piotrkowie 
Trybunalskim,,  Włoszakowicach, a także we Włoszech i na Malcie. Dwukrotnie 
został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na swoim koncie ma szereg występów jako muzyk solista i kameralista, m.in. z  
Gdańskim Triem Stroikowym, Polskim Zespołem Basethornowym czy zespołem 
Zagan Acoustic. 

Od 2013 roku Andrzej Wojciechowski jest pierwszym klarnecistą Orkiestry 
Filharmonii Bałtyckiej, jako muzyk orkiestrowy współpracuje także z Polską 
Filharmonią Kameralną w Sopocie. 

W 2007 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku. Andrzej Wojciechowski należy dziś do ścisłej czołówki 
polskich instrumentalistów – dęcistów. 

OCENA AUTOREFERATU 

Autoreferat napisany jest bardzo zwięźle. W prostych słowach Habilitant opisuje 
swoją  działalność na płaszczyźnie muzyki kameralnej,  przybliżając  różne  
formacje instrumentalne z którymi regularnie występuje w kraju jak i za granicą.  
Przytacza też najważniejsze koncerty z orkiestrami i nagrania, których dokonał 
jako solista oraz muzyk orkiestrowy. 

Istotne jest uzasadnienie wyboru konkretnego dzieła artystycznego, które zostało 
przedstawione na płycie CD.  Habilitant,  uzasadniając  wybór trzech kompozycji z 
bogatego repertuaru klarnetowego, pisze: „oscylując wokół różnych gatunków 
muzycznych, od lat staram się poszerzać horyzonty wykonawcze i przełamywać 
bariery ograniczające interdyscyplinarny przekaz emocjonalny. Poszukuję sposobów 
nawiązania więzi łączącej twórcę i odbiorcę dzieła muzycznego.” 

Wypowiedź ta, nacechowana szczerością i świadomością swojej roli jako 
wykonawcy, jest zarazem credo artystycznym Habilitanta . Autoreferat napisany 
został dobrą polszczyzną, wywód prowadzony konsekwentnie w jednej odmianie, 
bez wtrętów publicystycznych czy zbędnych anglicyzmów.  

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

Dzieło artystyczne przedstawione przez Andrzeja Wojciechowskiego to album 
płytowy zatytułowany A tribute to Benny Goodman. Płyta ukazała się w 2016 roku 
nakładem wytwórni fonograficznej DUX (Dux 1266) i zawiera pierwsze polskie 
nagranie Concerto for Clarinet and String Orchestra with Harp and Piano Aarona 
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Coplanda oraz kompozycje dedykowane Habilitantowi: Concerto for Clarinet and 
Chamber Orchestra Beniamina Baczewskiego i suitę The Cursed Forest Artura Guzy. 
Klarneciście towarzyszy Orkiestra kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku pod 
dyrekcją Łukasza Borowicza. 

Nagrana w Sali Jazzowej Polskiej Fiharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w październiku 
2015  roku płyta ma  spójny charakter, pod względem technicznym cechuje ją dość 
suchy, studyjny obraz akustyczny całości. Proporcje pomiędzy głosem solowym a 
orkiestra są nieco zachwiane na korzyść solisty. 

Rejestracje Koncertu Coplanda, jak i nowych dzieł pisanych dla Habilitanta 
dowodzą jego muzykalności, wysokiego kunsztu instrumentalnego i dużej swobody 
w realizacji własnych wizji artystycznych. Nieco gorzej wypada Orkiestra 
Kameralna Gdańskiej Akademii Muzycznej, której uboga paleta kolorystyczna, mała 
rozpiętość dynamiczna i brak zróżnicowania artykulacyjnego daje się słyszeć nawet 
pod pewną ręką dyrygencką Łukasza Borowicza.  

Z punktu widzenia ciężaru gatunkowego i znaczenia dla repertuaru klarnetowego 
najważniejszy jest Koncert na klarnet, orkiestrę smyczkową , fortepian i harfę 
Aarona Coplanda, z 1948 roku. Pozostałe, lżejsze gatunkowo  utwory, dzięki swym 
ilustracyjnym walorom dźwiękowym, oscylują wokół muzyki filmowej, new age czy 
szeroko pojętej minimal music.  

W otwierającym Koncert Coplanda fragmencie „Slowly and expressively” Habilitant 
prezentuje  umiejętność gry legato oraz kantylenę w najlepszym stylu, dowodząc 
wysokiego kunsztu instrumentalnego. Interpretacja wstępu wyróżnia się ponadto 
mahlerowskim kolorytem, spokojną narracją oraz czystym i szlachetnym 
brzmieniem instrumentu w całej jego skali. W umiejętnie zaplanowanej kadencji dr 
Wojciechowski stawia na efektowną wirtuozerię i pokazuje artykulacyjny pazur.  
Początkowe figuracje ósemkowe grane „straight” szybko przechodzą w swingujące  
pasaże, a cała kadencja w interpretacji Habilitanta brzmi zgodnie z zamysłem 
kompozytora, jak quasi improwizowana. Część druga Koncertu „Rather fast” 
znajduje w wykonaniu dra Wojciechowskiego właściwą temperaturę emocjonalną, 
żywiołowość i jazzowy drive. 

Eklektyczny Koncert na klarnet i orkiestrę kameralną z 2015 roku Beniamina 
Baczewskiego napisany została z myślą o szerokim spectrum odbiorców, 
niekoniecznie obeznanych z tajnikami muzyki nowej. Przystępny język dźwiękowy 
kompozycji czerpie garściami ze zdobyczy muzyki bałkańskiej, nurtów world-jazz, 
klezmer-fusssion czy minimal music. Solista doskonale radzi sobie z wyzwaniami 
partii solowej. Nie bojąc się przerysowań, zręcznie balansuje na granicy stylistyk. 

Ostatnim utworem na płycie jest suita The Cursed Forest na klarnet i orkiestrę 
Artura Guzy z 2014 roku. W tym ilustracyjnym utworze, klarnet pełni rolę wiodącą - 
prowadzi narrację i buduje nastrój całej kompozycji.  W interpretacji zwraca 
uwagę ciekawe ujęcie formy, różnorodność nastrojów, a także wirtuozeria i 
instrumentalna finezja Habilitanta, słyszalna  choćby w trudnej artykulacyjnie,  ale 
wykonanej nad podziw precyzyjnie,  artykulacji podwójnego staccato w części 
drugiej. 
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Zarejestrowane kompozycje  ukazują pełnię możliwości instrumentalnych i 
artystycznych dra Wojciechowskiego. Muzyk jawi się jako wirtuoz klarnetu, z pełną 
swobodą władający instrumentem, operujący szerokim wachlarzem dynamiki,  
artykulacji oraz bogatą paletą kolorystyczną. Stwierdzam , że dr Andrzej 
Wojciechowski przedstawił dzieło o niekwestionowanych walorach artystycznych na 
bardzo wysokim poziomie instrumentalnym.  

OCENA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

Przedstawiona przez Habilitanta dokumentacja obejmuje olbrzymi dorobek 
artystyczny, osiągnięty już po uzyskaniu dyplomu doktorskiego.  

Trzon działalności artystycznej dra Wojciechowskiego stanowi muzyka kameralna.                 
Dr Wojciechowski współtworzy Polski Zespół Basethornowy, będący jedyną tego 
typu formacją działającą w Polsce. Jego członkami są  pedagodzy akademii 
muzycznych w Katowicach, Krakowie i Gdańsku. Owocem działalności zespołu jest 
album CD zatytułowany MOZARTOWSKI ZESPÓŁ BASETHORNOWY . Repertuar 
Polskiego Zespołu Basethornowego składa się z kompozycji oryginalnych, 
transkrypcji i aranżacji.  Concerto Elima Beniamina Baczewskiego, to najnowsza 
kompozycja, którą zespół wykonał po raz pierwszy z towarzyszeniem orkiestry  w 
październiku 2016 roku  w portugalskim Loures. 

Dr Wojciechowski występuje też z Gdańskim Triem Stroikowym. Zespół ten ma na 
swoim koncie nagrody konkursowe zdobyte w Concorso Internazionale „Città di 
Barletta” w 2015 roku (I nagroda oraz nagroda specjalna za wykonanie utworu 
współczesnego), a także Malta International Music Competition (III nagroda).  

Istotna jest też aktywność Habilitanta w zespole Zagan Acoustic- formacji, której 
liderem jest akordeonista dr Paweł Zagańczyk. Zespół  wykonuje muzykę z 
pogranicza awangardy, jazzu i folku. W 2015 roku ukazała się płyta Folk and Roll, 
na której zarejestrowane zostały utwory napisane specjalnie dla Zagan Acoustic 
m.in. przez Krzesimira Dębskiego. Działalność zespołu w latach 2014-2017 opiewa 
na ponad 170 koncertów w kraju i za granicą, w tym koncerty organizowane przez 
Polską Filharmonię Bałtycką, Polską Filharmonię Kameralną Sopot, Filharmonię 
Łódzką czy Filharmonię Szczecińską. W 2005 roku zespół otrzymał również 
wyróżnienie podczas XVIII Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja”. 

Andrzej Wojciechowski regularnie współpracuje z pianistami Tomaszem Joczem, 
Bogdanem Kułakowskim i Sławomirem Wilkiem, wykonując kompozycje zarówno z 
kanonu literatury klarnetowej (C.M. Weber, J. Brahms, C. Debussy, F. Poulenc, R. 
Schumann, C. Saint-Saëns, W. Lutosławski), jak i utwory nowe, wykonywane często 
premierowo. 
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Nurt muzyki współczesnej z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych to 
kolejna dziedzina działań artystycznych Habilitanta. Utwory na  klarnet i live 
electronics dr Wojciechowski wykonywał większości krajów Europy i Ameryki 
Północnej.  

Od 2013 roku muzyk  pracuje na stanowisku pierwszego klarnecisty w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, biorąc udział w 
koncertach, trasach koncertowych i nagraniach pod batutą takich dyrygentów jak: 
Jerzy Maksymiuk, Vag Papian, George Tchitchinadze, Michael Zilm, Łukasz 
Borowicz, Jacek Kaspszyk, Marek Moś, José Maria Florêncio czy Marek Pijarowski. 
Habilitant jest także członkiem Sinfonietty Pomeranii oraz współpracuje  z 
czołowymi orkiestrami Pomorza, jak Polska Filharmonia Kameralna Sopot.  

Ukoronowaniem artystycznej działalności Habilitanta jest 13  występów solowych z 
towarzyszeniem orkiestr, w koncertach  Wolfganga Amadeusza. Mozarta, Geralda 
Finziego, Karola Kurpińskiego, Beniamina Baczewskiego oraz Artura Guzy. Muzyk ma 
też na swoim koncie 13 albumów płytowych jako solista, kameralista i muzyk 
orkiestrowy. 

OCENA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Pracę dydaktyczną Habilitanta  oceniam wysoko. Studenci  dra Wojciechowskiego 
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: 

1.

09-13.04.2014 Nagroda Dyrektora Filharmonii im. M. Karłowicza w 
Szczecinie  
VI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy  w Szczecinie  – 
Łukasz Szajewski

2.

09-13.04.2014 III Nagroda ex aequo – soliści VI Zachodniopomorski Festiwal 
Klarnetowy w Szczecinie – Łukasz Szajewski

3.

09-13.04.2014 I Nagroda – zespoły kameralne VI Zachodniopomorski Festiwal 
Klarnetowy w Szczecinie – Aleksandra Burzyńska, Vitali Regel, 
Łukasz Szajewski, Michał Dębek, Tomasz Klepczyński

4.
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25-28.04.2014 II Nagroda – tria fortepianowe Turniej Kameralny w trzech 
odsłonach – Łukasz Szajewski, Maciej Kułakowski, Bartosz 
Kołaczkowski

5.

07-13.07.2014 I Nagroda VI Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus 
Optimus 2014” – Łukasz Szajewski

6.

30.04-03.05.20
15

I Nagroda ex aequo, Dyplom za najlepsze wykonanie utworu  
J. Brahmsa VII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej  
im. J. Brahmsa – Łukasz Szajewski, Maciej Kułakowski, Bartosz 
Kołaczkowski

7.

12-16.05.2015 I Nagroda – kwintet XI Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie 
Trybunalskim – Aleksandra Burzyńska, Vitali Regel, Łukasz 
Szajewski, Michał Dębek, Aleksander Szpakowicz

8.

24.05.2015 V Miejsce  XVI Akademicki Konkurs Klarnetowy im. K. 
Kurpińskiego we Włoszakowicach – Łukasz Szajewski

9.

24.05.2015 Wyróżnienie  XVI Akademicki Konkurs Klarnetowy im. K. 
Kurpińskiego we Włoszakowicach – Aleksandra Burzyńska

10.

listopad 2015 I Nagroda 13th International Independent Music Competition, 
Kijów – Aleksandra Burzyńska

11.

kwiecień 2016 II Nagroda eMuse Online Music Competition, Ateny, Grecja – 
Aleksandra Burzyńska

12.

12-16.04.2016 Wyróżnienie VII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy  
w Szczecinie – Aleksandra Burzyńska

13.

16-19.06.2016 III Nagroda V Międzynarodowy Konkurs Muzyczny w 
Sztokholmie – Aleksandra Burzyńska

14.

16-19.06.2016 II Nagroda V Międzynarodowy Konkurs Muzyczny w 
Sztokholmie – Piotr Mazowiec
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Andrzej Wojciechowski prowadzi również kursy i lekcje mistrzowskie w kraju jak i 
za granicą (Belgia, Portugalia). 

OCENA INNYCH OSIĄGNIĘĆ 

Od roku 2014 Habilitant  współpracuje z gdyńskim wydawnictwem nutowym 
Eufonium.  Dla tego wydawnictwa zredagował  wydanie nutowe Grand duo brilliant 
na klarnet i fortepian Michała Bergsona. Habilitant odpowiadał  też za organizację 
kursów mistrzowskich z udziałem zagranicznych muzyków, by wymienić takie 
nazwiska jak: Mark van de Wiel, Andrew Marriner,  Igor Františák czy Jerôme 
Guichard. 

15.

16-19.06.2016 Wyróżnienie V Międzynarodowy Konkurs Muzyczny w 
Sztokholmie – Emilia Maciak

16.

16-19.06.2016 II Nagroda – kwintet dęty V Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny  
w Sztokholmie – Aleksandra Burzyńska, Michał Dębek, Dawid 
Głowacki, Szymon Laskiewicz, Piotr Mazowiec

17.

09-13.05.2017 II Nagroda – duet XII Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie 
Trybunalskim Aleksandra Burzyńska, Dawid Głowacki

18.

09-13.05.2017 Wyróżnienie XII Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie 
Trybunalskim Aleksandra Burzyńska

19.

09-13.05.2017 Wyróżnienie – kwartet XII Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie 
Trybunalskim Aleksandra Burzyńska, Klaudia Kulwikowska, 
Dawid Głowacki, Kamil Giczan
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KONKLUZJA 

Andrzej Wojciechowski to  stale poszukujący, kreatywny, gotowy na nowe wyzwania 
muzyk i pełen pasji  nauczyciel  akademicki.  Jego  bogata  działalność artystyczna   
jest imponująca.  Osiągnięcia  artystyczne  Pana  Andrzeja Wojciechowskiego  
stanowią  znaczny  wkład  w  rozwój  prezentowanej  dyscypliny,  a  jego  
aktywność,  także  międzynarodowa,  jest  niewątpliwym  wkładem  w  
propagowanie  polskiej  kultury muzycznej  poza  granicami kraju. 

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, twórcze i dydaktyczne Pana dra 
Andrzeja Wojciechowskiego  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) 

Jan Jakub Bokun 
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