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RECENZJA 
 

 

w postępowaniu habilitacyjnym doktora Konrada Bonińskiego 

w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie instrumentalistyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca recenzji: 

 

Przewodnicząca Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego 
w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
prof. dr hab. Agata Jarecka pismem z dnia 20 listopada 2020 r, poinformowała mnie 
o wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Konrada 
Bonińskiego. 

Zlecenie zostało podjęte w związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej 
nr Z8.4000.12.2020.3AS z dnia 29 września 2020 roku która działając na podstawie art. 221 
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. 
poz. 85 z póz. zm.) dokonała wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postepowaniu 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Konradowi Bonińskiemu w dziedzinie 
sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne, wszczętym w dniu 09 czerwca 2020 r. 

 
Otrzymałem: 
- Pismo Rady Doskonałości Naukowej nr Z8.4000.12.2020.3AS   
- Pismo Przewodniczącej Komisji 
- Wniosek do CK wraz z dokumentacją Habilitanta (w tym autoreferat) w formie elektronicznej 
i papierowej 
- Dzieło artystyczne 
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Podstawowe dane o Habilitancie: 

 

Pan dr Konrad Boniński w 1990 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie trąbki st. wykł. Jana Pędziwiatra i otrzymał tytuł 
magistra w zakresie gry na trąbce. 

W 2012 roku uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi otrzymał stopień doktora sztuki muzycznej 
w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka. 

W latach 1986 – 1991 Habilitant zatrudniony był w Ludowym Instytucie Muzycznym 
a od 1989 roku pracuje na stanowisku pierwszego trębacza w Teatrze Wielkim w Łodzi. 
W latach 1991 – 1992 był również zatrudniony w Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi na 
stanowisku pierwszego trębacza a także od 1991 do 1993 roku w Filharmonii Kaliskiej na 
stanowisku pierwszego trębacza. 

W latach 2006 – 2012 był asystentem w klasie trąbki prof. Igora Cecocho w Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi a od 2012 roku jest zatrudniony na 
stanowisku adiunkta w tejże uczelni. 

 

 

 Ocena autoreferatu: 

 

Autoreferat dr. Konrada Bonińskiego składa się z czterech części. Przedstawiają one 
kolejno: posiadane dyplomy, stopnie naukowe, informacje o dotychczasowym zatrudnieniu, 
dzieło artystyczne oraz osiągnięcia artystyczne i naukowo-dydaktyczne. Głównym elementem 
autoreferatu jest opis przedstawionego osiągnięcia wynikającego z art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 
zm.). którym jest zarejestrowana płyta CD zatytułowana Colours of Trumpet. Płyta zawiera 
kompozycje łódzkich kompozytorów min. Andrzeja Hundziaka, Sławomira Cichora, Konrada 
Bonińskiego, Małgorzaty Przanowskiej, Wojciecha Lemańskiego i Witolda Janiaka. Z opisu 
wynika, że doktorant świadomie i z zaangażowaniem popularyzuje polską literaturę muzyczną 
XX i XXI wieku przeznaczoną na trąbkę. Na podstawie zarejestrowanych kompozycji 
habilitant przedstawia znaczenie i sposoby wykorzystania instrumentu a także technik 
wykonawczych w muzyce współczesnej. Dowiadujemy się również jak duży wpływ na rozwój 
instrumentu ma zastosowanie nowych technik kompozytorskich oraz w jaki sposób możliwości 
kolorystyczne i barwowe trąbki wykorzystywane są przez polskich twórców. Według mnie 
dobór kompozycji jest właściwy i w pełni uzasadniony artystycznie i merytorycznie. Całość 
autoreferatu została napisana starannie pod względem merytorycznym jednak pewne 
zastrzeżenia budzą błędy edytorskie np. brak wyjustowania tekstu, brak konsekwencji 
w doborze czcionek czy pozostawienie wiszących spójników. Uwagi te jednak nie mają 
znaczenia na ogólną ocenę. 
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Ocena dorobku artystycznego: 

 

Przedstawiony dorobek artystyczny dr. Konrada Bonińskiego jest imponujący 
i przebiega wielotorowo. Ukazuje on Habilitanta jako muzyka wszechstronnego, 
koncertującego jako solista, kameralista, a także jako muzyk orkiestrowy. Okres działalności 
artystycznej obejmuje lata 2012-2020, a więc od momentu otrzymania stopnia doktora sztuk 
muzycznych. W tym czasie, jego działalność artystyczna była bardzo intensywna. Ponieważ 
sam jestem muzykiem orkiestrowym, doskonale zdaję sobie sprawę jak trudno jest pogodzić 
pracę w orkiestrze symfonicznej z występami solowymi lub kameralnymi, dlatego jest to 
szczególnie imponujące, że habilitant w ciągu ostatnich lat zagrał aż dwadzieścia koncertów 
solowych w tym cztery o randze międzynarodowej. Składają się na to: prawykonanie utworu 
Wojciecha Lemańskiego – Elegy for Wilderness for trumpet and computer, światowe 

prawykonanie utworu Konrada Bonińskiego – Wariacje na temat „Tune for Martin 
Nordwall’ Witolda Lutosławskiego”, a także światowe prawykonanie utworu Witolda 
Janiaka – Tu i Teraz na trąbkę, fortepian improwizujący i kwartet smyczkowy. 

Habilitant ma również w swoim dorobku występy solowe na festiwalach, sesjach 
i konferencjach międzynarodowych np.: LXV Sesja Musica Moderna, Ogólnopolska 
Konferencja Artystyczno-Naukowa - Muzyka kameralna w twórczości kompozytorów 
francuskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej - XXVI Muzyczne Lato 
w Sokolnikach, XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, I Międzynarodowa Konferencja 
Trębaczy w Łodzi. 

Drugim polem działalności artystycznej habilitanta jest kameralistyka i współpraca 
z zespołami: Fine Brass Ensemble i Brass Trio Łódź,  których to Pan Boniński jest 
założycielem. Ta forma działalności artystycznej odgrywa ważną role w życiu artystycznym 
habilitanta a jego doświadczenie jako kameralisty, doskonale przekłada się na pracę 
pedagogiczną. Z tymi, a także innymi formacjami doktor Boniński zagrał wiele koncertów 
kameralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym m. in. na Festiwalu Dialogu Czterech 
Kultur, Międzynarodowym Festiwal Muzyki Kameralnej w Sokolnikach oraz na wielu 
cyklicznych koncertach kameralnych w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

Praca w orkiestrze, to obszar działalności artystycznej, w której habilitant działa 
najaktywniej. Od 2012 roku z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi zagrał kilkaset spektakli 
w tym aż dwadzieścia cztery premiery. Był wykonawcą partii pierwszej trąbki w takich 

utworach jak: Madame Butterfly oraz Tosca Giacomo Puciniego, II Symfonia c-moll 
Zmartwychwstanie Gustava Mahlera, Święto Wiosny Igora Strawińskiego, Złote Runo 
Aleksandra Tansmana, Cyrulik Sewilski Gioacchina Rossiniego, Samson i Dalila Camilla Saint 
Saënsa, Wielka Msza h-moll Johanna Sebastiana Bacha, Oratorium Mesjasz oraz Suita Water 
Music Georga Friedricha Haendla i wiele innych, pod batutą takich dyrygentów jak: Bassem 
Akiki, Łukasz Borowicz, Krzesimir Dębski, Jose Maria Florencio, Jacek Kasprzyk, Vladimir 
Kiradjiew, Kazimierz Kord, Tadeusz Kozłowski, Jerzy Maksymiuk, Aleksander Maliszewski, 
Wojciech Michniewski, Ewa Michnik, Maciej Niesiołowski, Krzysztof Penderecki, Wojciech 
Rodek, Jerzy Salwarowski, Ruben Silva, Andrzej Straszyński, Zdzisław Szostak, Antoni 
Wicherek, Tadeusz Wicherek, Antoni Witt, Tadeusz Wojciechowski. W mojej opinii 
przedstawione dokonania artystyczne habilitanta są godne uznania i wnoszą znaczący wkład 
w polską a także międzynarodową kulturę muzyczną. 
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Ocena dorobku dydaktycznego i naukowego 

 

Pan doktor Konrad Boniński jest zatrudniony od 2003 roku w Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Początkowo jako wykładowca, następnie od 
2006 roku asystent w klasie trąbki profesora Igora Cecocho a od 2012 roku po otrzymaniu 
stopnia doktora sztuk muzycznych – adiunkt. 

Jako nauczyciel akademicki u boku profesora Igora Cecocho a także samodzielnie, 
wykształcił wielu absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy pracują 
w orkiestrach symfonicznych, wojskowych oraz są nauczycielami w szkołach i Akademiach 
Muzycznych. Był również promotorem i recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich. 

Kolejną i równie ważną formą działalności dydaktycznej habilitanta, były prowadzone 
warsztaty i kursy mistrzowskie, podczas których pan Boniński wygłosił wiele interesujących 
wykładów. Był również wielokrotnie zapraszany jako juror do krajowych i międzynarodowych 
konkursów muzycznych a także przesłuchań CEA m.in. II Międzynarodowa Konferencja 
Trębaczy w Łodzi, Konfrontacje Zespołów Kameralnych w OSM Łódź, V Głogowski Konkurs 
Trębaczy SM Głogów, Przesłuchania CEA w SM I i II st. w Gdyni– przewodniczący Jury, 
Przesłuchania CEA w PSM I i II stopnia w Kaliszu – przewodniczący Jury, Przesłuchania CEA 
w PSM I stopnia w Kwidzynie – przewodniczący Jury, Festiwal Instrumentów Dętych w SSM 
I stopnia w Łowiczu, Przesłuchania CEA  w PSM I stopnia w Biłgoraju, XIII Konkurs Zespołów 
Kameralnych w PSM I stopnia w Zgierzu, VI Regionalny Konkurs Instrumentów Dętych w OSM 
I i II stopnia w Łodzi. 

Na przestrzeni swojej kariery zawodowej habilitant miał okazję brać udział w różnych 
spotkaniach o charakterze kursów dokształcających, prowadzonych przez wybitnych 
pedagogów z wiodących ośrodków muzycznych, takich jak: Markus Würsch (Szwajcaria), Eric 
Aubier (Francja), Manu Mealerts (Belgia), Pierre Dutot (Francja), Wolfgang Bauer (Niemcy), 
Gabor Boldoczki (Wegry), Igor Cecocho (Polska), Rex Richardson (USA), Richard Stoelzel 
(USA), Roman Gryń (Polska), Andrea Tofanelli (Włochy), Piotr Wojtasik (Polska), Guy 
Touvron (Francja), Jose Chafer (Hiszpania), Paul Beniston (Anglia), Giuliano Sommerhalder 
(Włochy), Marco Pierobon (Włochy), Edward Tarr (Szwajcaria), Randy Brecker (USA). 

Poza działalnością artystyczną i pedagogiczną, habilitant aktywnie działa jako 
organizator różnych przedsięwzięć muzycznych. Do najważniejszych z nich należą: 
Współorganizacja I i II Międzynarodowej Konferencji Trębaczy w Łodzi (2013, 2017), 
współorganizacja I Spotkań Instrumentów Dętych Blaszanych w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi (2019), autorstwo projektu „Kolory trąbki” 
– wykłady, warsztaty, audycje, recitale, koncerty, master class, współorganizacja Regionalnego 
Konkursu Zespołów Kameralnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka 
Wieniawskiego w Łodzi. W roku 2019 był koordynatorem projektu „Muzyka Polska dla 
Europy” w ramach I Sympozjum Naukowo – Artystycznego „Spuścizna mistrzów – 100. 
rocznica urodzin Eduardasa Balsysa i 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki” we 
Lwowie i Drohobyczu na Ukrainie. W projekcie tym wystąpił jako kompozytor i wykonawca 
światowej premiery kompozycji Solo trumpet variations on ‘Tune for Martin Nordwall’ by 
Witold Lutosławski (2019). 
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W latach 2015, 2018 i 2019 za działalność organizacyjno – artystyczną, Habilitant 
otrzymał nagrodę Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka 
Wieniawskiego w Łodzi oraz w 2020 roku srebrny Krzyż zasługi przyznany przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.  

 

 

Ocena wskazanego osiągnięcia naukowego 

 

Doktor Konrad Boniński wskazał jako osiągnięcie naukowe będące podstawą 
rozpatrywanego wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dzieło o tytule: Colours of 
Trumpet. Nagrań dokonano w 2019 roku, w Sali Kameralnej i w Sali Koncertowej Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Ars Sonora Studio – Classical 
Music Media Producer. 

Produkcja: 

Wydawca – Ars Sonora Studio 
Realizator nagrania – Jakub Garbacz, Przemysław Kunda 
Projekt graficzny – Anna Walczak 
Fotografia – Grzegorz Habryn 
Tekst wprowadzający – Elżbieta Stępnik 
Skład DTP – Mirosław Łukasiewicz 
 
Wykonawcy: 

Konrad Boniński – trąbka, flügelhorn 
Sławomir Cichor – trąbka 
Piotr Cłapiński – fortepian 
Robert Fender – wiolonczela 
Tomasz Jagoda – puzon 
Witold Janiak – fortepian 
Marta Kalińska-Strasińska – skrzypce  
Zbigniew Monkiewicz – waltornia 
Róża Wilczak-Płaziuk – altówka  
Sławomira Wilga – skrzypce 

Na płycie CD znalazły się następujące utwory:  

• Andrzej Hundziak – Scherzo for trumpet and piano (2006) – Scherzo na trąbkę 
I fortepian 

• Konrad Boniński – Solo trumpet variations on „Tune for Martin Nordwall” by Witold 
Lutosławski (2019) – Wariacje na trąbkę solo na temat „Tune for Martin Nordwall” 
W. Lutosławskiego 

• Sławomir Cichor – Nocturne No 2 for two trumpets (2015) – Nokturn nr 2 na dwie 
trąbki 

• Sławomir Cichor – Strange Connection a suite for trumpet (2018) – Suita na trąbkę solo 
Dziwne Połączenie 

• Małgorzata Przanowska – Dream of Spring for Brass Trio (2018) – Marzenie wiosenne 
na trio dęte 
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• Małgorzata Przanowska – Solstices, miniatures for solo trumpet with the 
accompaniament of resonant space (2017) A composition dedicated to Konrad Boniński 
– Przesilenia” – miniatury na trąbkę solo z akompaniamentem rezonującej przestrzeni 

• Wojciech Lemański – Elegy for Wilderness for trumpet and computer (2017) – „Elegia 
dla Puszczy” na trąbkę i komputer 

• Witold Janiak – Here and Now for trumpet, improvising piano and string quartet (2019) 
– Tu i Teraz na trąbkę, improwizujący fortepian i kwartet smyczkowy 

 
Zarejestrowane na płycie CD dzieło, jest nowatorską i ciekawą prezentacją artystyczną, 

na którą składa się osiem utworów na trąbkę, napisanych przez łódzkich kompozytorów. Jak 
pisze Habilitant: Naczelną ideą mojej pracy było przedstawienie na wybranych przykładach 
kompozycji, znaczenia i sposobów wykorzystania trąbki w polskiej muzyce współczesnej. 
Zaprezentowane utwory są pozycjami mało znanymi wśród trębaczy, ale po wysłuchaniu 
nagrania uważam, że mają one dużą wartość artystyczną. 

Tym samym Habilitant przyczynia się do popularyzacji i poszerzenia repertuaru 
przeznaczonego na ten instrument. Chociaż w mojej opinii utwory te nie należą do 
najtrudniejszych pod względem technicznym to jednak uważam, że zamierzony cel artystyczny 
został osiągnięty. Wykonywanie muzyki współczesnej na wysokim poziomie, wymaga od 
instrumentalisty doskonałego opanowania aparatu gry, czyli wyrównanego brzmienia w całej 
skali instrumentu, różnorodnej artykulacji, nienagannej intonacji a przede wszystkim 
dysponowania wyobraźnią muzyczną i znajomością stylu. Na podstawie zarejestrowanych 
utworów słyszymy jak duże możliwości pod względem środków wyrazu ma trąbka. Oczywiście 
jest to wynikiem dużego zaangażowania habilitanta i muzyków towarzyszących mu podczas 
rejestracji, bez których niemożliwe byłoby uzyskanie nagrania na dobrym poziomie 
artystycznym.  

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na bardzo ciekawą i oryginalną kompozycję 
Wojciecha Lemańskiego – Elegy for Wilderness for trumpet and computer z 2017 roku. Utwór 
ten jest dedykowany Habilitantowi, a wykonany został w 2017 roku podczas 
II Międzynarodowej Konferencji Trębaczy odbywającej się w Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Kompozycję wysłuchałem z ogromnym 
zainteresowaniem, ponieważ̇ była to dla mnie jako muzyka instrumentalisty, wyjątkowa 
możliwość́ poznania utworu przeznaczonego na trąbkę̨ i elektronikę̨. Jest to kompozycja 
o charakterze nastrojowym mającym w zamyśle oddziaływanie na wyobraźnię słuchacza. 
Brzmienie trąbki i dźwięki generowane komputerowo przenikają się wzajemnie tworząc 
wrażenie przestrzeni.   

Utwór realizowany jest poprzez podany w odsłuchu słuchawek miarowy puls, dzięki 
czemu partia solowa instrumentu jest zsynchronizowana z podkładem muzycznym komputera. 
W moim odczuciu kompozycja ta zasługuje na większą uwagę̨, należy tylko żałować, że wciąż 
tak mało utworów przeznaczonych na trąbkę i elektronikę powstaje w naszym kraju. 
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Konkluzja 

 

Przedstawiona przez doktora Konrada Bonińskiego dokumentacja, pozwala 

stwierdzić, że jest on osobą, która zasługuje na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. 

Jego osiągnięcia artystyczne i naukowo-dydaktyczne, wnoszą znaczący wkład 

w reprezentowaną przez niego dyscyplinę artystyczną. Zaprezentowane dzieło 

artystyczne jest pozycją wartościową nie tylko dla habilitanta, ale może być również 

materiałem źródłowym dla wszystkich trębaczy zainteresowanych poznaniem oraz 

interpretacją nagranych utworów. Stwierdzam, że dorobek Habilitanta spełnia 

wymagania art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

 

 

 

prof. dr hab. Wacław Mulak 


