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Recenzja 

dotycząca dzieła oraz dorobku artystycznego, naukowego i osiągnięć 

dydaktycznych dr Konrada Bonińskiego w związku z  postępowaniem o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki muzyczne.  

I ZLECENIODAWCA  

Akademia Muzyczna im. G. K. Bacewiczów w Łodzi Wydział Instrumentalny, pismo 

Przewodniczącej Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w 

zakresie sztuki  prof. dr. hab. Agaty Jareckiej z dnia 20 listopada 2020 r., informujące o 

powołaniu  komisji habilitacyjnej i wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta.   

Zlecenie podjęte w związku z Uchwałą  Nr 9/2020/2021 w/w Komisji na posiedzeniu w dniu 

18 listopada 2020 r. w sprawie uruchomienia procedury postępowania  o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego dr Konradowi  Bonińskiemu w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki 

muzyczne, w oparciu o  art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały 

Senatu Akademii Muzycznej im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi z dnia 20 września 2019 r. ze 

zmianą z dnia 13 listopada 2019 r. 

Do nadesłanego mi przez panią Przewodniczącą  Komisji do spraw nadawania stopni z 

Akademii Muzycznej Im. G. K. Bacewiczów w Łodzi pisma została dołączona następująca 

dokumentacja w wersji elektronicznej i papierowej: 

 Kopia Uchwały N 9/ 2020 / 2021 Komisji A.M. w Łodzi do spraw nadawania stopni,  z 

dnia 18/11/20r. 

 Kopia pisma Z8.4000.12.2020.3.AS Rady Doskonałości Naukowej z dnia 29/09/20 r. 

 Wniosek zainteresowanego  o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

 Uwierzytelniona kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora  

 Uwierzytelniona kopia dyplomu studiów magisterskich 

 Autoreferat w języku polskim i w języku angielskim 
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 Wykaz oraz opis działalności artystycznej i  naukowo – dydaktycznej 

 Oświadczenia współautorów nagrania dzieła artystycznego oraz opinie, referencje, re-

komendacje 

 

II  PODSTAWOWE DANE O HABILITANCIE 

 

Urodzony  20 sierpnia 1967 r. w Łodzi  KONRAD BONIŃSKI jest absolwentem  

(1986 r.) Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w  Łodzi.  Studia muzyczne ukończył w 

klasie trąbki  pod okiem st. wykładowcy J. Pędziwiatra w Akademii Muzycznej im. G. K. 

Bacewiczów w Łodzi w1990 r.,  gdzie równolegle uzyskał kwalifikacje pedagogiczne, kończąc 

na - Wydziale Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki Studium  

Pedagogiczne. 

Po ukończeniu studiów uzupełniał swoje kwalifikacje, uczestnicząc  w wielu kursach gry na 

trąbce prowadzonych przez  takich mistrzów jak: E.H. Tarr, T. Doszycer, A. Seljanin, J. 

Thompson, R. Giangiulio, R. C. Steuart, P. Beniston, G. Boldoczki czy R. Stoelzl.  

Od 2007 r. jest nauczycielem trąbki w Ogólnokształcącej Szkole  Muzycznej I i II stopnia im. 

Henryka Wieniawskiego w Łodzi, gdzie w 2017 roku uzyskał awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

W listopadzie 2012 roku – pod naukowym patronatem prof. Igora Cecocho  w Akademii 

Muzycznej w Łodzi obronił rozprawę  doktorską, pt.:„ Twórcze wykorzystanie odmian trąbki 

oraz różnorodność stylów i technik wykonawczych w dziełach współczesnych kompozytorów 

polskich na przykładzie wybranych utworów Mirosława Gąsieńca, Zdzisława Szostaka, Olgi 

Hans, Andrzeja Krauze”  i uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie 

artystycznej – instrumentalistyka.  

Jako I trębacz jest muzykiem zatrudnionym od 1989 roku  w orkiestrze Teatru Wielkiego w 

Łodzi  współpracującym równolegle z wieloma innymi orkiestrami polskimi – jak; z Polską 

Operą Kameralną, Filharmonią  Łódzką czy  z orkiestrą Opery Śląskiej.   

W Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi jest zatrudnionym pracownikiem od 

1998 roku na etacie ilustratora, od 2001 r. jako wykładowca, a od 2012 r. na stanowisku 

adiunkta prowadzącego klasę trąbki oraz zespoły kameralne. Prowadzi wykłady i  warsztaty 

instrumentalne  z zakresu nauki gry i interpretacji muzycznej w kraju i zagranicą.  W Centrum 

Edukacji Artystycznej w Warszawie pełni  funkcję konsultanta a w charakterze jurora jest 

zapraszany w do udziału w  ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. 
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III OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

 Dzieło artystyczne pt. „Colours of Trumpet”, wskazane w autoreferacie  przez dra 

Konrada Bonińskiego, jako osiągnięcie zgodne z ustawą, zostało mi przedstawione w  formie  

płyty CD  zawierającej nagrania  utworów  w kolejności: 

1. Andrzej Hundziak – Scherzo for trumpet and piano (2006) 

2. Konrad Boniński – Solo trumpet variations on „ Tune for Martin Nordwall” by Witold 

Lutosławski (2019) 

3. Sławomir Cichor – Nocturne No. 2 for two trumpets (2015) 

4. Sławomir Cichor – Strange Connection a suite for trumpet (2018) 

5. Małgorzata Przanowska – Dream of Spring – for Brass Trio (2018) 

6. Małgorzata Przanowska – Solstices, miniatures for solo trumpet with the 

accompaniament of resonant space (2017) A composition dedicated to Konrad Boniński 

7. Wojciech Lemański – Elegy for Wilderness for trumpet and computer (2017) 

8. Witold Janiak – Here and Now for trumpet, improvising piano and string quartet (2019) 

Wykonawcami są: 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. 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. Autorami 

masteringu są – Jakub Garbacz i  Przemysław Kunda, a wydawcą Ars Sonora Studio.  

Starannie skompletowana dokumentacja zawiera stosowne zgody i oświadczenia 

współwykonawców uczestniczących w nagraniu płyty.  

Oryginalność przedstawionego do oceny dzieła  jest  niepodważalna, gdyż Autor  dokonując 

prawykonań większości pomieszczonych na płycie utworów, ma unikalną możliwość oceny 

sytuacji w jakim zakresie polscy twórcy aktualnie wykorzystują w swoich kompozycjach trąbkę 

i w jakim zakresie  inspirują  wykonawców do poszerzenia technik gry na tym instrumencie.  

Mamy tu prezentacje solo, w duecie z fortepianem, w zestawieniu z instrumentami dętymi i  

smyczkowymi, po elektronicznie przetwarzane brzmienia.  Kompozycje odzwierciedlają 

estetykę i doświadczenia kilku pokoleń twórców, od Andrzeja Hundziaka po osobę Habilitanta, 

jawiącego się tu  także w roli – kompozytora. 

W otwierającym płytę Scherzo for trumpet and piano Andrzeja Hundziaka  z 2006 roku 

słyszymy trąbkę ściśle współpracującą z fortepianem, według najlepszych norm muzykowania 

kameralistycznego. Pomimo sprecyzowanego pulsu i klasycznie ujętego metrum warstwa 
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rytmiczna w głosie trąbki, dzięki artykulacyjnej inwencji sprawia wrażenie interesującej 

nieregularności, balansuje między nutą zadumy a pogodnego scherza. i odnosi się do 

hejnałowej przeszłości trąbki.  

W wariacjach na trąbkę solo autorstwa  Habilitanta on „ Tune for Martin Nordwall” by Witold 

Lutosławski możemy ocenić ekspozycję wyjątkowej sprawności aparatu wykonawczego, 

warunkującą interpretacyjną dbałość o niuanse w realizacji artykulacji czy swobodę 

posługiwania się grą wielokrotnego staccato. Kompozycję, ze względu na czytelne walory 

dydaktyczne,  Autor może poczytać sobie za ważny wkład w uzupełnienie literatury trąbkowej. 

Nocturne No. 2 for two trumpets   Sławomira Cichora  to kompozycja o  znamionach 

średniowiecznej muzyki modalnej. Tu odbywa się dialog pomiędzy pięknie zestrojonymi 

brzmieniami  trąbek a wykonawcy z wyobraźnią  przenoszą słuchacza w obszar  

charakterystycznych brzmień historycznych. Poprzez wyraziste  wyeksponowanie dynamiki 

płaszczyznowej odczuwamy  wręcz archaiczną  przestrzeń muzyczną  i niemal metafizyczne 

znaczenie wyrazowe efektu echa. Kolejny utwór Sławomira Cichora pt. Strange Connection, 

a suite for solo trumpet  to zestaw tańców na trąbkę solo, inspirowany folklorem i muzyką 

dworską, dedykowany Konradowi Bonińskiemu. Dzięki odtwórczej inwencji w nagraniu 

możemy się dosłuchać  fantazji w kreowaniu barwnych korowodów w rytmie Walca, 

Kujawiaka, Oberka, Saltarello czy ukraińskiej Dumki.  

Dwie następne kompozycje z dedykacją dla Konrada Bonińskiego należą do  Małgorzaty 

Przanowskiej. Utrzymane w umiarkowanym tempie Dream of Spring for Brass Trio poprzez 

zaprezentowanie homogenicznego brzmienia wszystkich instrumentów, ujednoliconą emisję, 

wspólne  rozumienie szerokiej frazy, ujmuje głębią chorałowej wielogłosowości i pięknem 

harmonii. Zaś  - Przesilenia - to cykl miniatur na trąbkę i flügelhorn, w których  Wykonawca 

ma  okazję wykazania umiejętności niejednokrotnie z pogranicza możliwości instrumentu.  

Elegy for Wilderness for trumpet and computer – Wojciecha Lemańskiego to kompozycja o 

charakterze  wybitnie nastrojowo–refleksyjnym, której prawykonania dokonał  Konrad 

Boniński, wykazując zdolność odniesień do muzyki filmowej. Eksponuje ciemne, głębokie 

brzmienia trąbki, które przenikając się wzajemnie z dźwiękami  komputerowo generowanymi, 

stwarzają aurę nostalgii, zadumy czy głęboko zawoalowanej tajemniczości.  

Utworem zamykającym płytę Colours of Trumpet jest kompozycja "Here and Now" Witolda 

Janiaka z czytelnymi konotacjami jazzu i muzyki klasycznej. W aspekcie wykonawczym  

Artysta musi się tu odwołać do światowej spuścizny  muzyki jazzowej oraz  do polskich źródeł  

muzyki  ludowej i religijnej.  

Płyta  jest więc cennym obrazem  poszukiwań indywidualnego języka kompozytorów  w 

zakresie jak najpełniejszego zaprezentowania walorów brzmieniowych trąbki a także  odbiciem 

zwrotnych reakcji  wykonawczych. 

W opisowej części Habilitant prezentuje znaczące umiejętności analityczno- naukowe 

a na poziomie wykonawczym jawi się jako artysta z ogromną wrażliwością na barwę dźwięku 

trąbki,  z ugruntowaną osobowością o  charakterze wyraźnie intelektualnej ekspresji 

wyrazowej. Instrument jest mu podporządkowany we wszystkich aspektach gry. Prezentuje 
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niezwykłą dbałość o piękny gatunek dźwięku, jego miękkość, plastyczność, różnicowanie 

barw,  pełną rozpiętość dynamiczną, zróżnicowane stosowanie wibracji i znakomitą intonację.  

Swoboda techniczna fragmentów wirtuozowskich, sprawność tryli oraz łatwość 

w pokonywaniu dużych skoków interwałowych ukazują pana dra Konrada Bonińskiego jako 

trębacza, który rozumie i  potrafi oddać klimat wykonywanych utworów.  

Współuczestniczący w nagraniu artyści o  różnych  zainteresowaniach estetycznych i z różnych 

środowisk prezentują  ciekawą mieszankę  kierunków i stylów ekspresji wykonawczej,  nadając 

ostatecznie wielowymiarowy kształt podjętemu przez Habilitanta  projektowi.   

  

IV OCENA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

 

Przedstawiona przez Habilitanta dokumentacja obejmuje obszerny i znaczący dorobek 

artystyczny osiągnięty  po obronie pracy doktorskiej. Istotna część występów związana jest z 

rolą pierwszego-trębacza operowego, obejmująca 40 premier i  znaczących spektakli 

operowych, operetkowych, baletowych, oratoryjnych oraz symfonicznych gal koncertowych z 

repertuarem oratoryjno-symfonicznym od renesansu po współczesność. Z orkiestrą Teatru 

Wielkiego odbył wiele ważnych tournee  m.in. w takich krajach europejskich jak Niemcy, 

Austria, Hiszpania, Francja, Holandia, Anglia i Dania. We współpracy z doświadczonymi, 

dyrygentami i muzykami takiego formatu  jak m.in.: Placido Domingo, Jose Carreras, 

Gwendolyn Bradley, Monserat Caballe, Łukasz Borowicz, Jose Maria Florencio, Jacek 

Kasprzyk, Vladimir Kiradjiew, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk,  Krzysztof Penderecki,  czy 

Antoni Witt, formowała się  jego osobowość i wrażliwość muzyczna.                                                                                                                                                 

Będąc ponadto zatrudnianym do innych orkiestr muzykiem miał okazję wykonywać repertuar 

światowej literatury orkiestrowej, gdzie znajdują się najbardziej odpowiedzialne partie 

trąbkowe, wymagające od odtwórcy niezawodnej techniki, pięknego dźwięku, kreatywności 

wykonawczej i psychicznej dyspozycji. Po zakończeniu przewodu doktorskiego uczestniczył 

w premierach  operowych oraz prawykonaniach dzieł współczesnych jak:   A. Tansman – Złote 

Runo – opera / premiera światowa, A. Chaczaturian – Spartakus – balet                                                                    

Fr. Loewe – My Fair Lady – musical; ; L. A. Minkus - Don Kichot – balet                                               

M. Pawłowski – Lamaila – widowisko taneczne I. Strawiński – Święto wiosny – balet;,                                           

W. Kilar – Krzesany, Siwa mgła – balet, R. Wagner – Holender Tułacz – opera,                                                                                                                 

G. Verdi - Requiem, G.Mahler Symfonia II c – moll „ Resurrection”,                                                                                      

Previn - Tramwaj zwany pożądaniem – opera / premiera polska, Janiak -                                               

Człowiek z Manufaktury – opera / premiera światowa.    

Wraz z zespołem orkiestrowym Polish Modern Orchestra,  promując polską muzykę 

współczesną uczestniczył w światowych premierach  takich kompozycji  jak m. in.:                                                                                                                                                  

M. Werner – Elegia na skrzypce i orkiestrę, M. Kabza – Koncert podwójny na dwoje skrzypiec  

i orkiestrę, L. Kołodziejski – Animation movies II for clarinet and orchestra, K. Grzeszczak – 

Bezsiła na fortepian i orkiestrę, T. Szczepanik –  ReLieF  na saksofon i orkiestrę, O. Hans – 

Inkantacje na 3 altówki / 3 flety altowe i orkiestrę, B. Dowlasz – Performerium for viola and 

orchestra, L. Kołodziejski – A Little story for clarinet and orchestra. 



6 
 

Ważną część działalności artystycznej Konrada Bonińskiego stanowi kameralistyka. Wykaz 

koncertów po obronie doktorskiej obejmuje ponad 60 występów wespół  z wybitnymi 

trębaczami z różnych krajów: Jose Chafer – (Hiszpania), Pierre Dutot – m.in. (Francja), Jason 

Bergman (USA), Sławomir Cichor (Polska), Igor Cecocho na ważnych  festiwalach jak:  

Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej w 

Sokolnikach, oraz wiele cyklicznych koncertów kameralnych w Teatrze Wielkim w Łodzi.  

Z kwintetem dętym Fine Brass Ensamble, którego jest założycielem od 1991 r. nieprzerwanie 

koncertuje w Polsce i poza jej granicami: w Austrii, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Korei 

Północnej. Z jego inicjatywy powstało również Brass Trio Łódź, prezentujące się na 

międzynarodowych festiwalach muzyki kameralnej z  utworami współczesnych kompozytorów 

polskich. 

Do występów solowych Artysta zalicza  udział w I Międzynarodowej Konferencji Trębaczy w 

Łodzi (2013), na której zaprezentował zadedykowany sobie utwór Olgi Hans „Muzyka na 

trąbkę i perkusję” oraz koncert monograficzny Zdzisława Szostaka w Sali koncertowej 

Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi (2014), na którym  wykonał „Concertino per 

Tromba e Pianoforte”.  

Na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sokolnikach zagrał z 

towarzyszeniem kwartetu smyczkowego kompozycję Andrzeja Krauze „Impresje na 

flügelhorn”.W tym samym roku w  charakterze solisty w  kompozycji Mirosława Gąsieńca – 

„Koncert Polski” uczestniczył  w tournee zagranicznym / Szwajcaria/ z The Wieniawski String 

Orchestra pod batutą Ryszarda Osmolińskiego. W roku 2015 wystąpił z utworem Andrzeja 

Krauze „Impresje na Flügelhorn” w Koncercie pamięci Andrzeja Rokickiego w Sali 

koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas II Międzynarodowej Konferencji 

Trębaczy (2017) w Akademii Muzycznej w Łodzi, w Koncercie Muzyki Polskiej dokonał 

prawykonania utworu Wojciecha Lemańskiego „Elegy for Wilderness for trumpet and 

computer”. W roku 2018 w Sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 

Warszawie podczas koncertu prawykonań zaprezentował utwór na trąbkę solo „Przesilenia, 

cykl miniatur na trąbkę z rezonującą przestrzenią” Małgorzaty Przanowskiej.  

Z udziałem Konrada Bonińskiego odbyła się w  Bańskiej Bystrzycy /Czechy/  w 2018r. 

światowa premiera w  dedykowanej mu przez Marcina Wernera kompozycji pt. „Soliloquium” 

na trąbkę i fortepian z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. 

Podczas I Dni Muzyki Kameralnej w Neuzelle /Niemcy/ dokonał światowej premiery utworu 

Sławomira Cichora „Strange Connection” suita na trąbkę solo ( 2018), a w  ramach 

Sympozjum Naukowo – Artystycznego „Spuścizna mistrzów” w 2019 r., na Ukrainie w sali 

kameralnej Filharmonii Lwowskiej” wykonał własną kompozycję pt. – „Wariacje na temat 

‘Tune for Martin Nordwall‘ na trąbkę solo”. W roku 2019, w ramach koncertu poświęconego 

Twórczości Andrzeja Hundziaka – Muzyka Obiecana – łódzcy artyści i kompozytorzy 

łodzianom, w studio koncertowym im. Henryka Debicha w Łodzi zaprezentował – Scherzo na 

trąbkę i fortepian z pianistą Piotrem Cłapińskim. 

W latach 2004 -2020 uczestniczył w nagraniach  muzyki do filmów fabularnych, dokumental-

nych i krótkometrażowych, a także  sześciu poniżej wskazanych CD: 
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1. Radio Łódź z zespołem „Fine Brass Ensemble”- „Classic”, (2004) – płyta CD 

2. Radio Łódź – nagranie muzyki Marka Błaszczyka „TRIO+” (2005) 

3. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi - „Twórcze wykorzystanie odmian 

trąbki oraz różnorodność stylów i technik wykonawczych w dziełach współczesnych 

kompozytorów polskich” (2012) – płyta CD 

4. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – I Międzynarodowa Konferencja 

Trębaczy (2013) – płyta CD 

5. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi - „Instrumenty dęte drewniane i 

blaszane w muzyce XX i XXI wieku” (2015) – płyta CD 

6. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – „….stworzona by tworzyć” pie-

śni kompozytorki Doroty Brolik – Bekrycht (2017) – płyta CD 

7. Ars Sonora Studio / Classical Music Media Producer – „Colours of Trumpet”(2020) – 

płyta CD 

V  OCENA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W trosce o pogłębianie wiedzy i  umiejętności dr Konrad Boniński uczestniczył w 

konferencjach, kursach mistrzowskich oraz seminariach prowadzonych przez wybitnych 

pedagogów i wirtuozów z  różnych  ośrodków muzycznego świata:  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 )  

Jako pracownik naukowy Uczelni Konrad Boniński był inicjatorem i organizatorem wielu 

wydarzeń   o charakterze naukowo-artystycznym, m.in.: Konfrontacji Muzycznych na 

Instrumenty Dęte Blaszane, czy Kolory Trąbki, obejmujących wykłady, koncerty, recitale i  

lekcje mistrzowskie dla wszystkich szczebli edukacji muzycznej. W roku 2019 był 

koordynatorem Międzynarodowego Projektu Naukowo – Artystycznego „Muzyka Polska dla 

Europy”, w ramach I Sympozjum Naukowo – Artystycznego „Spuścizna mistrzów w  100-ną 

rocznicę urodzin Eduardasa Balsysa i 200-ną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki” we 

Lwowie i Drohobyczu na Ukrainie. W projekcie tym wystąpił również w podwójnej roli, jako 

kompozytor i wykonawca światowej premiery Solo trumpet variations on ‘Tune for Martin 

Nordwall’ by Witold Lutosławski (2019). W wykazie pomieszczona jest dokumentacja jego 11-

krotnego udziału w sesjach naukowych, sympozjach i warsztatach instrumentalnych każdego 

szczebla zaawansowania edukacyjnego. 

23-krptnie był zapraszany do udziału w pracach Jury konkursów muzycznych, często jako 

przewodniczący komisji: m.in.:/ w Gdyni – przesłuchania CEA – przewodniczący Jury,  II 
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Międzynarodowa Konferencja Trębaczy w Gostyninie, Młoda Blacha – przewodniczący Jury, 

w Dąbrowie Górniczej,  XXIV Śląski Konkurs -  Instrumenty Dęte/. W  2019 r. 

współorganizował I Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych oraz Regionalny Konkurs 

Zespołów Kameralnych OSM I i II stopnia w Łodzi. O nauczycielskiej pasji dr Konrada 

Bonińskiego z pewnością może świadczyć  ilość zdobytych nagród  i wyróżnień jego uczniów. 

W latach 2014- 2019 uzyskali oni łącznie 19 Nagród i Wyróżnień na krajowych konkursach 

muzycznych. Oto ich wykaz: 

 Maria Kobza 

1. I miejsce w II Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych (2018) 

2. III miejsce w III Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych (2019) 

3. Wyróżnienie na XXVI Śląskim Konkursie Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej 

(2019) 

4. Dyplom Laureata w II Gostynińskich Spotkaniach Instrumentów Dętych Blasza-

nych/Młoda Blacha (2019) 

Mikołaj Stajuda 

5. II miejsce w III Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych (2019) 

6. II miejsce w I Regionalnych Konfrontacjach Instrumentów Dętych Blaszanych / OSM 

I i II stopnia w Łodzi (2019) 

7. Wyróżnienie w II Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych (2018) 

8. Dyplom Laureata w II Gostynińskich Spotkaniach Instrumentów Dętych Blaszanych/ 

Młoda Blacha (2019) 

Jakub Jerka 

9. II miejsce w II Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych (2018) 

10. III miejsce w Regionalnym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych (2014) 

11. Wyróżnienie w I Festiwalu Instrumentów Dętych w Łowiczu / SSM I stopnia w Łowi-

czu (2016) 

12. Dyplom Laureata w II Gostynińskich Spotkaniach Instrumentów Dętych Blaszanych / 

Młoda Blacha (2019) 

Nikodem Ostrowski 

13. III miejsce w II Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych (2018) 

14. III miejsce w I Festiwalu Instrumentów Dętych w Łowiczu / SSM I stopnia w Łowiczu 

(2016) 
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15. III miejsce w Regionalnym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych / OSM I i II 

stopnia w Łodzi (2014) 

Paweł Samochin 

16. II miejsce w Regionalnym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych / OSM I i II 

stopnia w Łodzi (2014) 

17. III miejsce w I Festiwalu Instrumentów Dętych w Łowiczu / SSM I stopnia w Łowiczu 

(2016) 

Weronika Kowalska 

18. II miejsce w I Regionalnych Konfrontacjach Instrumentów Dętych Blaszanych / OSM 

I i II stopnia w Łodzi (2019) 

  

Za  powyższe dokonania  był wielokrotnie wyróżniany podziękowaniami i dyplomami uznania 

a w latach: 2015, 2018, 2019 Nagrodami Dyrektora zatrudniającej go szkoły. 

Jako pracownik dydaktyczno-naukowy uczelni w omawianym okresie Habilitant był 

promotorem 4 prac licencjackich, 2 prac magisterskich oraz recenzentem 3 prac pisemnych 

magisterskich i 3 licencjackich. Jego absolwenci zajmują się zawodowo muzyką  koncertując, 

pracując w orkiestrach symfonicznych, operowych, kameralnych oraz profesjonalnych 

orkiestrach dętych a także ucząc w szkołach muzycznych na terenie całego kraju. Dr Konrad 

Boniński  jest  niestrudzonym propagatorem gry na trąbce w Polsce i poza jej granicami a   

załączone w dokumentacji opinie i referencje zwracają uwagę również  na jego wysoką 

sprawność organizacyjną.   

VI KONKLUZJA 

Podsumowując stwierdzam, iż dorobek artystyczny, naukowy  i dydaktyczny pana dra Konrada 

Bonińskiego stanowi znaczący wkład w rozwój reprezentowanej dziedziny i  dyscypliny 

artystycznej, a tym samym wpisuje się w rozwój polskiej kultury muzycznej i spełnia  

wymagania określone w art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).Postawa ukształtowanego 

artysty, deklarującego gotowość do  ciągłych wyzwań jest dobrym prognostykiem dalszego 

rozwoju i może stać się wzorem do naśladowania dla  uczniów i studentów, których kształci.  

Osiągnięcia Pana dr Konrada Bonińskiego jednoznacznie przyjmuję.  

 

 

 / prof. zw. dr hab. Wojciech Orawiec / 

 


