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Zleceniodawca recenzji

Przewodnicząca Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w

zakresie sźuki Akademii Mllzycznej im. ClraĘny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

prof. dr hab. Agata Jarecka pismem z dnia 20 listopada 2020 roku poinformowała mnie o

:lrymflczeniu mojej osoby na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym pana dr Konrada

Bonińskiego. Zlecenie zostało podjęte w zwią,zku z |Jchwńą wyżej wymienionej Komisji

nr 91202012021 podjęĘ na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. na podstawi ę art.22l ust.

5 ustawy zdnia}Olipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyżsrym i nauce (tekst jednolĘ Dz.

U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oruz UchwĄ Senatu Akademii Muzyczrej im. G. i K.

Bacewiczów w Łodzi z dnia 20 września 2019 r. ze zmiartą z dnia 13 listopada 2019 r.

PoŚtępowanie zostało wszczęte 29 wrzęśnia2020 toku przez Radę Doskonałości Naukowej

na wniosek pana dra Konrada Bonińskieg o z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Otrrymałem:

- pismo Rady Doskonałości Naukowej z dńa29.09.2020 r. Z8.4000.12.20żO.AS

- Uchwałę Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie

sźuki Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nt.9l20ż0l202t z
dnia 18.11.2020 r.

- pismo Przewodniczącej Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora



habilitowanego w zakresie sźuki Akademii Mllzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów

w Łodzi z dnia2}.Il.20ż0 r.

- wniosek do RDN wraz z dokumentacją habilitanta (w tym autoreferat) w formie

elektronicznej

, dzieło arĘstyczne

podstawowe dane o habilitancie

Pan dr Konrad Boniński ukończył Akademię Mlłzycznąim. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

w klasie trąbki starszego wykładowcy Jana Pędziwiatra w 1990 roku i otrzymńtytuł magistra

sźuki w zakresie gry na trąbce. Dwudziestego drugiego listopada2012 roku uchwałą Rady

Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycmej im. G. i K. Bacewiczów w Łodziotrzymń

stopień doktora sźuki mtlzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na podstawie

przedstawionej rozprawy doktorskiej p.t. Twórcze wykorzystanie odmian trqbki oraz

różnorodność stylów i technik wykonawczych w dziełach współczesnych lrompozytorów

polskich na przykładzie wybranych utworów Mirosławą Gqsieńca, Zdzisława Szostaka, Olgi

Hans, Andrzeja Krauze.

Od 1989 roku jest zatrudniony na stanowisku pierwszego trębacza w Teatrzę Wielkim w

Łodzi, a od 2005 roku w Orkiestrze Kameralnej Polish Camerata.

W roku 2001 został zatrudniony w Akademii Muzycmej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi,

początkowo jako wykładowca, a od roku 2006 jako asystent w klasie trąbki prof. Igora

Cecocho. W roku 20l2po uzyskaniu tytułu doktora sztuki, otrzymń stanowisku adiunkta.

Od2007 roku prowadzi klasę trąbki w Ogólnoksztńcącej Szkole Muzycznej I i II st.

im. H. Wieniawskiego w Łodzl



ocena autoreferatu

Autoreferat draKonradaBonińskiego jestpodzielony nacńery części. Opisująone kolejno:

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe, informacje o doĘchcza§owym zatrudnieniu, cel

naukowy i artystycmy przedstawionego dzięła oruz pozostałe osiągnięcia naukowo -

artystyczne z"itązane zdzińńnością: solistycmąkameralną, orkiestrową i dydaktycmą.

CzęŚĆ trzęcia autoreferatu stanowi opis osiągnięcia aĄstycznego, którym zgodnie ze

wskazaniem habilitanta jest pĄrta CD Colours of Trampel

Z opisu dowiadujemy się, że główną intencją rejestracji wizji artystycmej habilitanta

było przedstawienie na wybranych kompozy cjachznaczenia i sposobów wykorzystania trąbki

W Polskiej muzyce współczesnej. Nagrane utwory są wedfug habilitanta ilustracją

zasadniczych mozliwości wykorzystania trąbki w mu.ryce współczesnej, przede wszystkim

kolorystycznych, atakże wyrzowych oraztechnicznych. W opinii habilitanta problematyka

wykonawczamuzyki trąbkowej )Oil wieku jest zdominowanaprzezdwa aspekty. Pierwszy -

to w jaki sposób nowe techniki kompozytorskie wpływają na poszęrzenie możliwości

instrumentu, a drugi - to jak polscy twórcy wykorzysĘą w swoich komporycjach trąbkę z jej

różnorodnymi możliwościami kolorystycznymi. Następnie autorprzedstawia: genęzę,ogólną

budowę formalną oraz problematykę wykonawcząnagranych kompozycji. W zakończeniu tej

częŚci autoreferatu informuje, że jego ideą było jak najszerszę zaprezentowanie walorów

brzmieniowych trąbki, wyeksponowanie jej rangi jako instrumentu o wielu zastosowaniach

orazukazanie wszechstronnych mozliwości ekspresji arĘstycznej tego instrumentu.

W końcowej części autoreferatu habilitant przedstawia pozostałe osiągniecia artystyczne

Po uryskaniu doktoratu, dzieląc je na: orkiestrowe, kameralne, solowe i dydaktyczne.

CzYtając autoręferat dra Konrada Bonińskiego dowiadujemy siQ, że jest on osobą

doŚwiadczoną i dojrzńą artysĘcznie, a jednocześnie wcią rozwijającą się i poszukującą

nowYch ronł|tązań w pracy artystyczrej. Autoreferat napisany jest spójnie, logicmie i
poprawną polszczyzną, co świadczy o wysokiej jakości całej pracy.



Ocena wskazanego osiągnięcia naukowego

Dr Konrad Boniński wskazał pffię Colours of Trumpet jako osiągnięcie naŃowe zgodne

z art.219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia}O lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z2020 t. poz.85 zpóźn. zm.)

Komporycj e znajdujące się na płycie to: Andrzeja Hundziaka - Scherzo for trumpet and piano

(2006), Konrada Bonińskiego - Solo trumpet variations on ,, Tune for Martin Nordwall" by

Witold Lutosławski (20l9), Sławomira Cichora - Nocturne No. 2 for two trumpets (20I5) oruz

Strange Connection a suite for trumpet (20I8), MńgorzaĘ Przanowskiej - Dream of Spring -

for Brass Trio (20l8) oraz Solstices, miniatures for solo trumpet with the accompaniament of

resonant space (2017),Wojciecha Lemńskiego - Eleg,l for Wilderness for trumpet and

Computer (20l7),Witolda Janiaka - Here and Now for trumpet, improvising piano and string

quartet (2019). Całkowity czas nagraniato 47 min. i 28 sek. Wydawcą płyty jęst Ars Sonora

Studio - Classical Music Media Producer. Nagrń dokonano w 2019 roku w Sali Kameralnej i

w Sali Koncertowej Akademii Mllzycznej im. CraĘny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz

w Studio Ars Sonora w Łodzi. Reżyserami nagrania są - Jakub Garbacz i Przemysław Kunda.

Wykonawcy to : Konrad Boniński - trąbka, flugelhorn, Sławomir Cichor - trąbka,

Piotr Cłapiński - fortepian, Robert Fender - wiolonczela, Tomasz Jagoda - puzon, Witold

Janiak - fortepian, Marta Kalińska - Strasińska - skrzypce, Zbigńew MoŃiewicz -waltornia,

Róża Wilczak - PłaziŃ - altówka, Sławomira Wilga - skrzypce. Warto nadmienić że habilitant

jest kompozytoremjednego utworu, a pięó kompozycji zostało skomponowanych specjalnie

dla niego i przezniego prawykonanych.

P$a Colours of Trumpet zańetaosiem kompozycji współczesnych łódzkich twórców, które

powstĄ na przestrzeni ostatnich trrynastu lat. Colours of Trumpet to prezentacja

różnorodnych możliwości trąbki - solo, w duecie z fortepianem, w zestawieniu z innymi

instrumentami dę§mi blaszanymi, kwartetem smyczkowym, po elektronicmrc przetwarzarie

brzmienia. Po wysłuchaniu nagrania oceniam dra Konrada Bonińskiego jako zrakomitego

artystę o duzych umiejętnościach instrumentalnych i wielkiej wyobraźri. W nagraniu

wyeksponowane zostało zrakomite opanowanie technicznej strony gry habilitanta, avznanie

wzbudza jego niezwykłe wyczulenie na ukształtowanie barwy dńvięku szczególnie w

kompo4rcji pod tytułem Eległ for wilderness for trumpet and computer. powyższe aspeĘ
gry pełniące nadrzędną rolę w prezentowanym repertuarze, wymagają wielkiego kunsźu i
dojrzałości artys§cznej. Przedstawiona płyta nagrana zostńa w sposób staranny i
profesjonalny. W mojej ocenie zaprezentowane dzieło artyĘczne - nagrana płyta CD - jest

wysokiej jakości, zarówno pod względem wykonawczym jak i interpretacyjnym.



|Jwńam że nagrartie to stanowi istotną wartośó dla literatury trąbkowej xxl wieku poprzez

ciekawe zestawienie możliwości brzrrrieniowych, formalnych i emocjonalnych trąbki,

dostępnych dla współczesnego twórcy.

Ocena osiągnięć artystycznych

Dr Konrad Boniński prowadzi bardzo aktywną działalność artys§czną, zarówno w

kontekście solowym, jak i kameralnym oraz orkiestrowym. Jako solista, po uzyskaniu tytułu

doktora, wystąpił cźernastokrotnie prezentując dziewięó prawykonań. W zgłoszonej

dokumentacji habilitant przytaczalistę 33 koncęrtów muzyki kameralnej. Są to }vystępy ztnem

oraz kwintetem instrumentów dętych blaszanych oruz z szęrszrym składem instrumentalnym.

Konceńy te odbyły się m. in. na ęstradach takich jak: Sala Koncertowa Akademii Mllzycmej

w Lodzi, Sala koncertowa UMFC w Warszawie, Sala Kameralna Akademii Muzycznej im.

Stanisława Moniuszki w Gdńsku, Studio koncertowe im. Henryka Debicha w Radio Łódż,

Scena Kameralna Teatru Wielkiego w Łodzi, Sala Kameralna Filharmonii Lwowskiej, Sala

Koncertowa Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina, Kościół Ojców Jezuitów w Łodzi,

Archikatedra p.w. św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Cnęrdzięści siedem koncertów, w tym dziewięó prawykonń, w charakterze solisty i

kameralisty naprzestrzeni siedmiu lat, zasługuje moim zdaniem na uznanie i ukazuje bardzo

mocną pozycję aĘsĘczą jaką wśród polskich trębaczy zajmuje pan Konrad Boniński.

Sylwetkę artystyczną habilitanta dopełnia jego praca na etacie muzyka solisty w Teatrzę

Wielkim wŁodń i Orkiestrze Kameralnej Polish Camerata. ZĘmi zespołami, w okresie po

uzyskaniu doktoratu zagrał wiele koncertów w tym 40 spektakli premierowych, realinljąc

partię pierwszej trąbki w tak wymagających kompozycjach jak np; Święto Wiosny

Igora Strawińskiego, II Symfonia c -moll Gustawa Mahlera, Holender Tułacz Richarda

Wagnera, Wielka Mszah - moll Jana Sebastiana Bacha, Oratorium Mesjasz

Georga Fryderyka Haendla.

Podsumowując, uważam że hńilitant prowadzi oĄwioną działalność arĘsĘczną,

popularyzując w ten sposób trąbkę w środowisku melomanów i odbiorców sztuki, a

przedstawione dokonaniaarĘstycane habilitanta są godne uznania i wnoszą 7rraczący wkład w

polską kulturę muTy czrLą.



Ocena osiągnięó naukowych i dydaktycznych

Jak wynika z przsdstawionej dokumentacji dr Konrad Boniński pracę pedagogiczną

rozpocz$.w AkademiiMllzycznej w Lodzi na stanowisku wykładowcy w roku 2001,a od roku

2012, w którym uzyskał tyttlł doktora sźuki, pracuje na stanowisku adiunkta.

Na działalnośó naukowąhabilitanta składają się przede wszystkim: wykłady, współorganizaĄa

sesji naukolvych orazudziń w pracach jury konkursów ogólnopolskich. Do najwa:źniejszych

wykładów naleĄ: Neoklasycyzm i awangarda - stylisĘka i forma we współczesnej literaturze

na trqbkę, na przykładzie utworów Olgi Hans i Zdzisława Szostaka - wygłoszony podczas

Pierwszej Międzynarodowej KonferencjiTrębaczy w Akademii Muz,ycznej w Łodzi, Rola i

znaczenie trqbki w polskiej muzyce symfonicznej - wygłoszony na Międzynarodowym

Sympozjum dla Instrumentów Dętych w Akademii Muzycznej w Łodzi, Ćwiczenia technik

oddechowch, prawidłowa postawa podczas gry oraz włąściwe ustawienie aparatu

zadęciowego - wygłoszony w Szkole Talentów Drohobycz na Ukrainie.

W roku 2019 PanKonrad Boniński był koordynatorem Międzynarodowego Projektu Naukowo

- Artystycznego Muzyka Polska dla Europy we Lwowie i Drohobyczuna Ukrainie. W latach

2013 i 2017 współorganizował I i II Międzynarodową KonferencjęTrybaczy wŁodzi.

W omawianym okresie dr Konrad Boniński zostń zaproszony do obrad jury konkursów

regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich 26 ruzy, w tym dziesięciokrotnie w

charakterze przewodniczą§ęgo. Swoją wiedzę z zakresu dydaktyki uzupełniał uczestnicząc w

kursach prowadzonychprzez słynnych profesorów takich jak m. in.: prof. Guy Touwon,

prof. Giuliano Sommerhalder, prof. Edward Tarr, prof. Wolfgang Bauer,

prof. Gabor Boldoczki, prof. Markus Wursch, prof. Erie Aubier, prof. Manu Mealerts,

prof. Wolfgang Guggenberger.

Poza Ęm dr Konrad Boniński był piętnastokrotnie z,apraszany na konsultacje do szkół

murycznych I i II stopnia, gdzie wygŁaszń lvykłady oraz prowadził lekcje otwarte oraz

warsźaty metodyczne dla nauczycieli. Sześciokrotnie był promotorem prac magisterskich

pisanych na macierzystej uczelni.

Przedstawione powyżej osiągnięcia dra Konrada Bonińskiego, sytuują jego osobę wśród

grona najbardziej zaangażowanych pedagogów trębaczy. Swoją działalnością, ńedzą oraz

doświadczeniem solistycmrym, kameralnym i orkiestrowym potrafi się dzielić ze studentami

i uczniami, a jego pozycjajako pedagoga jest wysoka.



Konkluzja

Wprzedstawionej dokumentacji orazzńączonej płycie CD, habilitantjawi sięjako wysokiej

klasy specjalista w swojej dziedzinie. Przedstawione dzieło habilitacyjne w całej rozciągłości

potwierdza ogfomny potencjał naŃowy i artystyczny kandydata.

Po dogłębnym zbadaniu przedstawionego materiału uważam, że wszechstronna działalnoŚĆ

pana dra Konrada Bonińskiego wnosi znaczący wkład w reprezentowaną ptzez niego

dyscyplinę arĘsĘcną.

Niniejszym stwierdzam, że dorobek draKonradaBonińskiego jest znaczący ibezsprzeczlie

spełniawymagaria art.219 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy zdnia}Olipca2O18 r. Prawo o szkolnictwie

vlyżsrym i nauce (Dz. U. z2020 r. poz.85 zpóźn. zm.)

Całość osiągnięć dra Konrada Bonińskiego przyjmuję.

prof. dr hab. Benedykt Matusik

Akademia Muzyczna

im. Krzys ńofa Pendereckiego
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