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Zleceniodawca ooinii

Akaderma Muzyczna im. Gra?yny i Kiejstuta Bacewicz6w w X,odzi, Komisja do spraw

nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki. Pismo z dnia 20 listopada

2020 roku podpisane przez Paniq Przewodniczqcq ww. Komisji prof. dr hab. AgatE Jareck4.

PostEpowanie zostalo wszczete przez Komisje do sprav/ nadawania stopnia doktora i doktora

habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. Gnzyny i Kiejstua, Bacewicz6w

w tr-odzi na wniosek Pana dr. Michala Rota w dniu 2 matc 2020 roku.

Do nadeslanei przez Pzniq Przewodniczqcqww. Komisji prof. dr hab. AgatE Jareckq

z Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kieistuta Bacewicz6w w tr-odzi (wskazanej przez

wnioskodawcE do przeprowadzenia postepo'n/ania habilitacyinego zgodnie z art 220 ust. 2 pkt 3

ustav/y z dniz 20 lipca 2018 roku) kopii uchwaly Komisji do spraw nadawania stopnia doktora

i doktora habi[towanego v/ zakresie sztuki AM w Lodz\ sygnou/anego dat4 20 listopada 2020

roku, informuj4cei o wyzflaczeniu mojej osoby iako rccenzenta Komisji Habilitacyjnei do oceny

osi4gniE6 Pana dr. Michala Rota (art. 221. ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictrvie wyLszym i nauce), zostalz dolqczona dokumentacja zawienlqca wykaz osi4gnig6,

o kt6rych mowaw art. 219 ust. 1 pkt2wv/. ustawy z dnia lS lipca 2078 r.



Podstawowe dane o Habilitancie

Pan Michal Rot uko6czyl Zesp6l Szk6l Muzycznych w Czgstochowie w roku 2007, w klasie

fortepianu prof. dr. hab. Cezarego Saneckiego, u kt6rego nastqpnie kontynuowal naukq

w Akademii Muzycznei im. Grzzyny i Kiejstuta Bacewicz6w w X,odzi. Tytul maglstra sztuki

uzyskal w 2012 roku.

Sn-rdiowal takze w ramach stypendium Erasmus w Hochschule ftir Musik und Darstellende

Kunst w Stuttgarcie w klasie prof. Andrzeja Ratusiriskiego (fortepian) oraz w Hochschule

ftir Musik Darstellende Kunst w Mannheim u prof. Michaela Flaksmana i Jeleny Otii

(k ameralis tyk a oraz Liedbegleitu n$ - 2009 / 20 10

W dniu 6 lipca 2016 roku na mocy uchwaly Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu,

Muzyki Dawnej i Jazm Akademii Muzycznej irr,. Gra2yny i Kieistuta Bacewicz6w w tr-odzi

uzyskal stopieri doktora sztuki w dziedzinie sztr.rki muzycznei, dyscyplinie atysqcznei

insffumentalistyka, w specjalno6ci gra na fortepianie.

Prowadzi o2ywion4 dzialalno6(. koncertowqw kraju t za granicqjako solista i kameralista.

Uczestniczyl w licznych kursach mistrzowskich zzr6wno iako czyrrny uczestnik

(" prof. B. t{awalli, prof. A. JasidskiegO prof. P. Badury - Skody prof. J. Attysza

czy prof. Ch. Lehmann i wielu innych) oraz sluchacz-nzuczyciel w ramach doskonalenia

zawodowego (m. in. podczas kurs6w prof. IC Popowei - Zydro6, prof. J. X'awrynowicz,

prof. M. Drzewickiegq prof. J. Skowrona czy dr. hab. M. Szczepanskiego).

Dokonal nagrai plytowych i radiowych.

Podeimuf e liczne dzialaniz fla rzecz promocji i upowszechniania muzyki.

Habilitant dotychczas byl zatrudniony w:

- od 201.2 - do chwili obecnej - Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewtcz6w w Lodzi;

asystent (caly etat) w l{atedrze l{ameralistyki, na Wydziale Fortepianu, Organ6w, Klawesynu

i Instrument6w Dawnych; od 2016 adiunkt (caly etat) Instytut Kameralistyki, Wydzial

Wykonaws trrza Ins trumentalnego

- od 2073 - do chwili obecnei - Paristrrzowa Szkola Mtszyczna II stopnia im. R. Bukowskiego

we Wroclawiu; nauczyciel gry na fortepianie; od 2017 nauczyciel mianowany



Autoreferat

Pan dr Michal Rot w swoim autoreferacie opisuie przebieg swojef edukacii i proces

kszhltowania wlasnego artystycznego credo. Droga lakq przebyl. Habilitant iest sp6jna,

co iednoznacznie (wiadczy o odpowiedzialnym i inteligentnym d42eniu do wytyczonych cel6w

poprzez poglEbianie wiedzy i wlasnych umieigtno6ci w wyznaczonych przez siebie kierunkach.

Przeczybwszy autoreferat dr. Rota mam wrahenie, tL jest osob4 systematyczn4 ambitn4

i z entrziazmem pokonujaca kolejne wymrania, bedace jednoczednie pocz4tkiem koleinych.

Spora czpit, autoreferatu po6wiEcona jest pedagogom Habilitanb, mtl.aszcza prof. Cezzremu

Saneckiemu, kt6rego uwa4a za wz6r do na6ladowania i do kt6rego odnosi siE z nieukrywanym

podziwem i wdziEcznodci4.

Kolejne czgici autoreferatu przyblilaja postai Habilitanta pod wzglqdem naukowym

(wyrnienione zostaj1 proiekty artystyczne i naukowe, w kt6rych uczestntczyl) a takLe dokonai

f ono gr aficznych b gd4cych efektem j ego zarnteres owad artys tycznych.

Z przedstawionego tekstu wynika, i2 we wcze6niejszych latach Habilitant r6wnolegle

lqczyl obydwie pasje arrystycn'te - grg solowq i kamer:,lnq (zar6wno z instrumentalisami,

jak i wokalistamr), za{ obecnie zdecydowanie bardziej po6wiEca sip dzialalnodci kameralnei,

regularnie bior4c udzialw krajowych i miEdzynarodowych Festiwalach muzycznych .

Autoreferat dr. Michala Rota jest napisany poprawn4 polszczyzn4 dobrze zbudowany

pod wzglEdem formalnym i merytorycznym. Ukazuje Go jako osobE sp6jna i doirzalq pod

wzglgdem artys tycznym, organizacyinym, dydak tycznym i naukowym.



ocENA DOLACZONEGO DZIEtA'ARTYSTYCZNEGO

Przedstawione do oceny dwa albumy CD wydane zostaly w 2018 i 2019 toku przez

wydawnictivo Dux. Pierwszy z nich, Reger Duo plaJs Yagltng (Dux 1528) zosal nagrilly

w Sali Gl6wnej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutoslawskiego we Wroclawiu.

Rezyserem nzgrania byl Pan Vadim Radishevskiy. Na plycie znai&t1a siE nastEpui4ce utwor[

Vrctorii Yagling:

1. lI Sonata wiol,oncqelowa (1965)

Moderato

Allegro moderato

2.l-arghetto (1967)

3. Siciliana (1967)

4. Ill Sonata wiolorcqelowa (1980)

Allegro agitato

Pruto

5. Vocabse (1985)

6. IV Sonata wiolaru4elawa (2002)

S ostenato

Veloce

Adagio

Viuace

Druga plyta, Mierytslaw WEnberg - Sonafii na wiobnqelg i fortepian, (Dux 1545) zostala

nagrana w Sali Czerwonei Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutoslawskiego

we Wroclawiu. Na krazku znalaz\y siE nastEpuiace utworyr

l. Sonata na wiolpntryS iforupian nr I op. 21 (194r)

Ltnto rua non troppo

Un poco noderato

2. Sonata na wiolnruTelg ifortepian nr 2 op. 63 (1959)

Moderato

Andante

Alkgro



3. Sonata nn wiolancqelg soln nr 1 op. 72 (1960)

Adagio

Allegretto

Allrg*

4. Berceuse op. 1 (1935)

Powy2sze dwie plyty odzwierciedlaiqzuntercsowania Habilitanta, kt6ry siEgn4l po utwory

kompozytor6w spoza aw. kanonu wykonavzczego, znaiduiac dzie\a odpowiadai4ce Jego

zainteresowaniom z zakresu gry kameralnei a tzkie - w moim mniemaniu - znakomicie

przystajqce do Jego ^rtystycznei 
osobowo(ci'

Wszystkie utwory przedstawione na plytach s4 wykonan e na bardzo wysokim poziomie

arrysryczym, grane ze zrozumieniem zamierze| kompozytor6w i etosu ich epoki. Obydwie plyty

wsp6ltrvorzone sA wraz z wysokiej klasy, wybitnymi instrumentalistami. Nie do przecenienia jest

fakt dlugoletniej wsp6lpracy muzyk6w, co znajduie odzwierciedlenie w pelnei intergracii

zamier zei ar tys ty czttych i in terpretaci i.

Plyta z utworami na wiolonczelE i fortepian Victorii Yagling, bEd4ca premierowym

nagraniem dziel tej kompozytorlct, zawiera szeri6 utwor6w, w tym 3 Sonaty wiolonczelowe

egzemplifikuj4ce przemiany i rozw6i lEzykamlzycznego w poszczeg6lnych okresach tirz6rczych.

Nagranie zrea)izowane jest z najwyLszym pietyzmem i dbalo6cia o szczeg6ly.Interpretacia Reger

Duo, w sklad kt6rego wchodzi Habilitang jest klarowna a pe\na integracja artystyczn obydwu

wykonawc6w przek\ada siE na niezwykle barwne wykonanie, atrakcyine i sp6ine pod wzglEdem

brzmienia duetu wiolonczela-fortepian, jak i zrozumienra i tafnei realizacii zamierueit

I(ompozytorki. Pan dr Michal Rot dysponu je duzqswobod4 techniczn4 dziEki kt6rei jego gra iest

plastycznz i logSczna. Wszelkie problemy wykonawcze pokonuje z du2q lativo(ciq, uzywaiqc

szerokie j pale ty kol orys tycznei, artykul acyinei i dpamicznei .

Druga p\yta zzwieniqca Sonaty na wiolonczelq r fortepian Mieczyslawa Wainberga

przedstawia r6wnie wysokie walory artystyczne. Nie do przecenienia iest du2a 6wiadomo66 stylu

Itompozytora, kt6ry dopiero w ostanich latach zostal,,na nowo odkryty". Habilitant znakomicie

realizuie partie fortepianu, trafnie odczytujac rolE swojej partii, zar6wno w rozleglych odcinkach

solo, jak i tych, gdzie pzrtte obu instrument6w s4 r6wnorzEdne lub glos wiolonczeli wysuniEty

zostaje na pierwszy plan. Bogactwo 5rodk6w, swoboda wykonawcza i pelne zrozum:tenie

wzaiemnych intencji to pierwszoplanowe cechy iwalory tego nagrania. Tq co wzbudzilo mofq

w4tpliwo(6, to pewna niesp6jno6i efekt6w artykulacyjnych w partii obu instrument6w, kt6rych

mo2liwo56 ujednoliceniz przez wykonawc6w nie zostalzw pelni wykorzystana' Nie iest to iednak



z moiej strony zarzut, lecz kw-estia innego slyszenia i zinterpretowania pewnych fragment6w

(zwlaszcza w I Sonacie) poprzez bardziej zblizony rodzai artykulacji i rodzaju dlwiEku.

Reasumuj4c, obydwa krarki rwzzan zzbxdzo udane pod kazdym wzglqdem. Siggniqcie

po tego rcdzaiu wymzgaiqcy repertuar m^ takile niezaprzeczalny aspekt edukacyino-pozn^wczy.

Najistotniejsze walory album6w to przejrzysto(i narracji i zrozlmienie zamierzei kompozytotz

podparte bez w4tpienia szeroko poigtymi studiami na temat postaci Victorii Yagling

i Mieczyslawa Wajnberga i ich dorobku tw6rczego. Habilitant dysponuje wysokiei rang

pianistyk4 jest kreatywny i bardzo sugestywnie tworzy wla(ciwy nastr6j, oddaiacy charakter

poszczeg6lnych pozycii na plytach. Warto r6wnie2 zzuwaLyi Swietn4 wsp6lpracE

z wiolonczelistami (zar6wno Krzysztofem Karpet4 jak i Wojciechem FudalQ, duzqwra2liwo6i

na barwg dfwieku partneru,acych instrument6w i w pelni zintegrowane, wsp6lne tworzenie

wyrafinowanych efekt6w kolorystycznych. R6wnie istotna i nie do przecenienia jest 5wie2o6ci

interpretacfi, kt6ra podczas nagrail plytowych w studio czpsto zznika fl tzecz perfekcji

wykonawczej.

lJwaLam, i2 obie plyty w pelni obrazuj4 osobowo66 i preferencje artystyczne Habilitana.

Ze wzglqdu na dob6r programu, znajduje w nich du24 wartoSc zar6wno pod wzglgdem czysto

muzycznym, iak i popularyzatorskim czy naukowym.

Dzielo ar11styczne wskazane przez Panz dr. Michala Rota z pelnym przekonaniem

i satysfakcja przyjmujE i oceniam pozytywnie.

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I NAUKOWEGO HABILITANTA

Dorobek artystyczny i naukowy Habilitanta, od czasu uzyskaniu stopnia doktora,

jest bogaty (78 wydaruei przedstawionych 'w dokumentacfi) i obefmuie r6zne todzap

dzialalnoic| zar6wno w zakresie muzyki solowej jak i kameralnei, gdzie gl6wne miejsce zaimuia

duety wokalne orzz instrumentalne (zwlaszcza z wiolonczel{ orzz iednego koncertu z orkiestra

(Koncert potr6jny L. van Beethovena). Pan dr Michal Rot wyst€Powal podczas koncert6w,

recitali i sesii naukowych o r6znorodnej tematyce (Filharmonia CzEstochowska, Frlharmonia

Narodowa w Waszawie, Filharmonia Kaliska, ECM K. Pendereckiego w Luslawicach,Lz Ronde

Musicale i Cercle Royal Gaulois w Brukseli, Maitrise Saint Evode, Rouen, AM w Gdarisku,

AM w Poznaniu, AM we Wroclawiu, AM w Lodzi, Uniwersytet Zielonog6rski, AM w Krakowie

i wiele innych) oraz fest,wali muzycznych S,6di,, Gdadsk, Waszawa, Wroclaw, Lublin, Chelmno,

Lubin, Szczawnica, Przemydl, Iftak6w itd.). Wykonuje recitale v/ ramach cykli koncertowych



m. in. ,,Harmonie Starego Miasta" w Lublinie, ,,Dni Muryki F. Mendehtohna" w Krakowie ,,Maryka

nojgi dusry" na zartku w OleSnicy, ,,Duettissiruo" w AM w Krakovzie, ,,Rd7ewiq Open Festiual"

w Radomsku, ,,Muryka nad qdmjami" w Szczawnicy, ,,Festiwal Moniusqkowski " na Uniwersytecie

Zielonog6rskim, ,,Maryka na Politechilice" fla Politechnice l-6dzV,tej itd. W swoim dorobku

arqsqcznym ma koncerty zagnniczne, m. in. w Belgri i we Francji. Pan dr Rot angaiuie sig

w r62nego rodzalu przedsiEwziEcia okolicznoSciowe oraz popularyzui4ce muzykE klzsyczna,.

Jest cz€sto zapraszany na kursy i warsztaty kameralne, zar6wto o randze krajowei,

1ak i migdzynarodowej, gdzie wystEpuje podczas koncert6w zar6wno z uczestnikami kurs6w,

jak i wybitnymi wykladowcami.

Po uzyskaniu stopnia doktora sztuk Pan dr Michal Rot opublikowal nastepuj}ce nagrznia:

l. Pieiti o 4iemiirwyd. Polskie Radiq Warszawa 2018, PRCD 2040

Repertuar: K. Szymanowski - Pie66 kurpiowska; G. Bacewicz - Taniec mazowiecki, Taniec

slowiarlski, Wital; Sz. Laks - Suita polska: I - Molto moderato, II - Andante, III - Allegro

molto; R. Palester - Taniec polski z baletu Pieifr o 71eni;J. X-uciuk - 3 miniatr:ry; R. Twardowski -
Plejady, Oberek

Wykonawcy: Aleksandra Szwejkowska-Belica - skrzypce, Cezary Sanecki - fortepian, Michal Rot

- fortepian

2. Rcger Duo play Yagling,wyd. DUX,Warszawa 2018, DUX 1528

Repertuar: V Yagling - II Sonata wiolonczelowa;Lzrghetto; Siciliana; III Sonata wiolonczelowa;

Vocalise; IV Sonata wiolonczelowa

Wykonawcy: Krzysztof Karpeta - wiolonczel4 Michal Rot - fortepian

3. MiecTys.lawWajnberg, Sonntasfor cella andpiano,wyd. DU}L Wzrszawa 2019, DUX 1545

Repertuar: M. Wajnberg - Sonata na wiolonczelq I fortepiano nr I op.21.; Sonata na wiolonczelg

i fortepian nr 2 op.63; Sonata na wiolonczelE solo nr 1 op. 72; Berceuse op. 1

Wykonawcy: Wojciech Fudala - wiolonczela, Michal Rot - fortepian

Habilitant dysponuie ltardzo rozleglym repertuarem z zakresu muzykr kameralnei.

Przeglqdapc dokumentacjg koncertow4 odnoszp wrazenie, i2 na li(cie pie6ni wykonywanych

przez Pana dr. Rota znajduje siE wiEkszo6(, najwazniejszych dziel z tego gatunku. Nale2y

zauwazyt, i2 niekt6re z wykonywanych przez Habilitanta cykli s4 bardzo wymagaj4ce pod

wzglEdem pianistycznyrn. R6wnie obszerny repertuar Habilitant wykonuie w zespolach

instrumentalnych - zwlaszczz w duetach z wiolonczela. Nie do przecenieniz z punktu widzenia



naukov/ego i poznawczego jest fakt umieszczania w reperilatze licznych utwor6w

kompozytor6w polski ch z takle kompozycji mniej znanych lub calkowicie zapomnianych.

O wszechstronno6ci i szerokim zakresie programu Habilitanta Swiadczy fakt uczestntczenia

w sesjach i konferenciach naukowych o zr6lmcowanej tematyce, podczas kt6rych Pan dr Rot

ka2dorazowo wykonywal dzieLa z danego zzgadnienia.

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy od czasu uzysykania tytulu doktora jest bogaty i tak iak w poprzednich

czE6ciach niniejszej recenzji stanowi odzwierciedlenie zainteresowai Habilitanta.

Pan doktor Michal Rot uczestriczyl w konferencjach i sesjach naukowych na terenie Polski

(m. in.: II Sesja Artysfyczno-Naukowa ,,2 zapomnianych kart polskiej kameralistyki"

w AM w Gdarisku, Og6lnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna ,,Bogactwo form i technik

wykonawczych w literah-rrze smyczkowei XX i XXI wieku" w AM w tr-odzi, Og6lnopolska

I(onferencja Naukowa ,,Polska muzyka kameralna I polowy XX wieku: ir6dla, style,

interpretacje" w AM w Lodzi,Jubileuszowa konferencia naukowa ,,Kameralistykawczoraj i dzt6"

AM w X,odzi, Sesja Naukowo-Artystyczna ,,Wiolonczela 3.0. Nowe trendy wykonawcze"

w AM w Gda6sku), kt6rych tematem jest muzyka kameralna.

Habilitant m nz swoim koncie tak2e jednqpublikaciE pt.

,,D<iela kamcralne Maxa Regera, Inspiracja twhrcqoiciqwiclkich komporyttorhw",

wyd. L6dzkie Towarzystwo Naukovre,l-6di 2017, ISBN 978-83-60655-89-4, str. 137 + plyta CD

z nzgrariem: M. Reger - Sonata d-moll op.l na skrVtpce ifortrpian; Sonata g-noll op. 28 na wioloncrylg i

fortepian; Saita a-noll op.l03a na skrppce ifortepian.

Wykonawcy:Patrycja Slomczyfiska - skrzypce,Krzysztol Karpeta -wiolonczela, Michal Rot -
fortepian.

UwzglEdnrajuc dzizlalnodi naukowq oraz wysok4 pod wzglEdem merytorycznp iako66

publikacii sturierdzam, i2 choe Jego dzizlania na tym polu nie s4 tak imponuisce iak dzialalnoii

koncertowa, to uwa2am je za satysfakcionuj4ce, ninieiszyrn przyjmuje i oceniam pozytywnie.

Dorobek pedagogiczny

Habilitant od poczatku swej pracy w Akademii Muzycznej w X-odzi 'zvrrqzarry

iest z muzyk4 kameraln4 a prowadzoflego przez Niego zespoly bior4 czynny udzial w 2yciu

artystycznym macierzystej Uczelni a takle odnosz4 sukcesy na konkursach miqdzynarodowych:

I Nagroda dla sekstetu ,,Mardnu Squad" w skladzie: M. Sosnowska - skrzypce, A. Czarnocka -



wiolonczela, K. Nyczka - trabk4 K. Szulc - fagot, K. I-nszczyi-rski - klarnet, A. Pazdyga -
fortepian na eMuse International Online Music Competrtion w Atenach w 2018 roku.

Pracuj4c w Padstwowei Szkole Muzycznei II stopnia im. R. Bukowskiego we Wroclaviu

prowdzi klasp fortepianu oraz zespoly kameralne, i takLe na tym polu odnosi sukcesy w postaci

laur6w konkursowych swoich podopiecznych: III Nagroda dla Michala Olef nika

na X Og6lnopolskim ,,Lowieckim" Konkursie Miniatur Fortepianowych we Wroclawiu w 2015r.,

Wyr6znienie dla duetu Piotr Sro(lak i Damgara Hendzlik na XfX MiEdzynarodowym Przeglqdzie

Zespol6w Kameralnych w Jaworz e w 2077r.,III Nagroda dla Heleny Zabsk'tei na X Konkursie

Pianistycznym im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu w 2077r.

Habrlitant byl tak2e zzpr:;szafiy do prowadzenia Kurs6w piastycznych (warsztaty

fortepianowe, Zesp6l Paristrvowych Szk6l Muzycznych w Jaroslawiu w 2077r., warsztaty

w ramach Kraiowego Funduszu na Rzecz Dzieci, 19-24.01.2020r., ECMKP w Luslawicach)

czy do udzialuw pracach iury konkurs6w muzycznych (Szkolny Konkurs Pranistycznyw Zespole

Szk6l Muzycznych im. M. J. Zebrowskiego w Czgstochowie, VI Migdzyuczelniany Konkurs

Duet6w Wokalno-Insffumentalnych i Duet6w Instrumentalnych, Akademia Muzyczna

w l(atowicach).

Uczestniczyl wielokrotnie jako sluchacz w kursach prowadzonych przez wybitnych

pedagog6w takich jak: prof. dr hab. I{ztarzyna Popowa - Zydro6, prof. dr hab. Joanna

tr-awrynowi cz, prof . dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. dr hab. Janusz Skowron i innych.

Dzia{alno56 na rzecz promocii muzyki

Habilitant angaLuie siE w wiele dzialai majacych na celu promoci€ muzyki klasycznei.

WystEpule solo i kameralnie na koncertach okolicznoiciowych i popularyzatorskich.

Jest to dzialalnoi( skierowana zar6wno do szerokie! publicznodci Q<oncerty kameralne,

zar6wno z wokalistami jak i insffumentalistami, zawierajqce w programie znane i przystePne

dla niemuzycznej publiczno(ci arcydziela muzyki), maiqca za zadanie zachgci( do uczesrniczenia

w koncerrach muzyki klasycznei, przyblizyi jr, i zamazz(. stereotyp czegod trudnego

i niedostEpnego, jak i repertuar adresowany do wytrawnych meloman6w oraz profesjonalnych

muzyk6w, skladapcy sip z dziel na nowo odkrytych, nreznanych i wymagajacych od sluchai4cych

odpowiedniego zaplec za wtedzy o muzyce klasycznej.

I(oncerty w obu pnypadkach nios4 ze sob4 bez w4tpienia pewien aspekt edukacyjno-

poznzwczy a przestrzerl d/wigkowa wykonpvanych dziel pozurala sluchaczom zintegrowa6 siE

z utworem i duchem epoki.



Konkluzia

Pan doktor Michal Rot w przedstawionel dokumentacii ukazuie sig iako osoba spelniaiaca

kryteria wymagane do uzyskania stopnia doktora habrlitowanego. Wszystkie rodzaie lego

dzialalno6ci - artystyczna, naukowa, organizacyjna czy dydaktyczna sqbardzo sp6jne i ze sob4

zintegrowane. Dol4czone do dokumentacfi dzielo artystyczne w postaci dw6ch album6w

z utworami na fortepian iwiolonczelg -,,Reger duo plays Yagling" oraz Sonat nawiolonczelE

i fortepian Mieczyslawa Wainberga - odznzcza sie wysokim poziomem wykonawczym

i doglgbnym zrozumremem intencii kompozytora. SiEganie po tego typu repertuar niesie za sobq

ni ewatpliwy as p ekt p oznaw czy i pro pagatorski.

Ninieiszym stwierdzam, 2e dorobek artystyczny, dydaktyczny, organizacyiny

i naukowy Pana doktora Michata Rota w pelni spelnia wymagarria art.2l9 ust.l Pkt 2

ustawy z dn.2}lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dr.U. 22020 r. poz. 85,

z poL,n. zrn.).
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