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Recenzja w postgpowaniu habilitacyinym dr Rafala Sarneckiego

w dziedzinie sztukiw dyscyplinie sztuki muzyczne

Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi. Pismo z dnia 20 listopada 2020

roku. Zlecenie podjgte zgodnie z decyzj4 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytut6w Naukowy-

ch na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stop-

niach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. 22017 r. poz. 1789).

Dotyczy

. Uchwaty Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie

sztuki Akademii Muzycznej im. G. I K. Bacewicz6w w todzi Nr 1'l/2020/2021 podjgta na po-

siedzeniu 18 listopada 2020 r. w sprawie powotania komisji habilitacyjnej w postgpowaniu

o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Rafalowi Sarneckiemu w dziedzinie sztuki,

w dyscyplinie sztuki muzyczne.

. Wyznaczenia recenzent6w

Wrazz nadeslanym do mnie pismem zdalq2Olistopada informujqcym mnie o wyznaczeniu mojej

osoby na recenzenta w postgpowaniu habilitacyjnym pana dra Rafala Sarneckiego otrzymalem:

. Uchwalg Komisji ds. stopni Nr 11/202012O21 z dnia 18.11.2020 r.

. Umowg o dzielo Nr 79/2020

. Dzielo artystyczne (ptyta Cd)oraz dokumentacjg w formie elektronicznej

Podstawowe dane o kandydacie

Pan Rafal Sarnecki urodzil sig w latach 80. XX wieku. Od wczesnego dzieciristwa, bgdqc

o6miolatkiem zaczql uczqszczal na prywatne lekcje fortepianu a po dw6ch latach rozpo-

czql naukg gry na gitarze. Jako pigtnastolatek rozpocz4l naukg w Prywatnej Szkole Muzyki

Rozrywkowej I i ll stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Tu, w klasie gitary prowa-

dzonej przez Jerzego Czekalg, zainteresowal sig jazzem. Po ukoriczeniu nauki w tej Szkole



w 2002 roku kontynuowal swq edukacjq na Wydziale Jazzu w Zespole Paristwowych Szk6l

Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie gitary jazzowej prowadzonej

przez Piotra Lemaiskiego, kt6rq w 2005 ukoriczyl z bdb wynikiem.

W latach 2002-2005 zdobywal nastqpujqce nagrody:

. I nagroda na Migdzynarodowym Konkursie Gitarzyst6w Jazzowych - ,,Gitar City 2002"

. Nagrodq dla najlepszego instrumentalisty na ,,Festiwalu Standard6w Jazzowych w Siedlcach

2004"

. Wyr62nienie indywidualne na Og6lnopolskim Konkursie Mlodziezowych Zespol6w Jazzowy-

ch ,,Jazzowa Scena Mlodych" w 2004 r. w Radomiu

. Wyr6znienie indywidualne oraz ll nagroda zespolowa na konkursie zespol6w iazzowych

w Elblqgu w 2004 r.

. Wyr62nienie indywidualne w konkursie ,,Nadzieja Warszawy 2005"

Drugq pasjq habilitanta jest fizyka. W 2005 roku ukoriczyl on z wyr6znieniem studia na Wydzia-

le Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcze6niej byl laureatem olimpiad fizycznych w Polsce

i Anglii. W 2005 roku rozpoczql studia na wydziale Jazz and Contemporary Music Uniwersytetu

New School w Nowym Jorku, gdzie olrzymal stypendium naukowe. Mial tu sposobno66 zetknq6

sig z takimi wybitnymi muzykami jazzowym jak: Buster Williams, Reggie Workman, Paul Bollen-

back, Peter Bernstein, Adam Nussbaum. Studia na tej uczelni ukoriczyt w 2009 roku zdobywajqc

tytul Bachelor of Fine Arts. W tym samym roku Pan Rafal Sarnecki rozpoczql studia na Wydziale

Jazzu Aaron Copland School of Music w Queens College, co stanowi czg56 The City University of

New York. Poszerzyt spektrum swoich zainteresowari studiujqc aran2acjq i kompozycjq, co po-

zwolilo mu na na wzbogacenie swoich umiejgtno6ci w tych dziedzinach, jak i dzielenie sig zdoby-

tq wiedzq ze studentami, dla ktorych prowadzi wyklady w Akademii Muzycznej w todzi.

W 2010 ukoriczyl studia na w/w uczelni zdobywajqc tytul Master of Arts.

W 2015 roku uzyskat stopieri doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja

i teoria muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Podczas 13-letniego pobytu w Nowym Jorku wykazywal sig duzq aktywno6ciq jako lider wlasnych

zespol6w i cudzych projekt6w muzycznych. Nagrat cztery plyty prezentujqc sig na nich jako gita-

rzysta i kompozytor. Jako sideman wziql udzial w nagraniu 22 plyl. Debiutancka piyta habilitanta

,,Songs from a New Place" z 2008 roku byta nominowana do nagrody Fryderyk 2009 w kat. ,,Jaz-

zowy Fonograficzny Debiut Roku" a druga plyta noszqca tytul,,The Madman Rambles Again" zna-

lazla siq po6rod najciekawszych albumow jazzowych 2011 roku wg amerykafskiego podalu,,All

About Jazz" a czasopismo ,,Hi-Fi i Muzyka" przyznalo jej ,,Wyr6znienie Roku 2011". Nowojorska

firma Brooklyn Jazz Underground Records wydala w 2014 roku kolejnq piytA pana Rafala Sar-

neckiego -,,Cat's Dream", kt6ra zyskala nominacje do nagrody,,Fryderyk 2015 w kategorii ,,Al-

bum Roku (Jazz)". W 2018 roku ukazala siq najnowszaplyta dra Sarneckiego -,,Climbing Trees"

a wydala jq nowojorska firma Outside in Music.

W 2015 roku grupa ukrairiskich muzyk6w, doceniajqc kunszt kompozytorski habilitanta, zalo-

2yla zesp6l grajqcy jego utwory z w/w ptyt. Dr Sarnecki od wielu lat prowadzi aktywne zycie jako
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instrumentalista, kompozytor, wykladowca w Europie, Ameryce P6lnocnej i Azji. Wystqpowal m.in

na festiwalach:

. Blue Note Jazz Festival w Nowym Jorku USA, 2014 r.

. Brubeck Jazz Festival w Stockton USA, 2019 r.

. All Soul Jazz Festival w Chicago USA, 2010 r.

. Ninegates Jazz Festival w Pekinie Chiny, 2017 r.

. Xi Hu Blooms Music Festivalw Kantonie Chiny,2016 r.

. Penang Jazz Festivalw Malezji,2016 r.

. Seul Forest Jazz Festival Korea Pld, 2019 r.

. Festival Euro Jazz w Meksyku ,2018 r.

. Trieste loves Jazz FestivalWoch, 2013 r.

. lnternalCompas Jazz Festivalw Mitzpe Ramon, lzrael,2019 r.

. Saulkrasti Jazz Festival, Lotwa, 2019 r.

. Muhu Future Music Festival, Estonia, 2008 r.

Opis dokumentacji

Dokumentacja sklada sig z dw6ch czg6ci.

CzgS6lzawiera:
. Dane wnioskodawcy

. Kopig dyplomu doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki

z dnia 14.01.2016 r. Wydanego pruez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

. Autoreferat

. Rekomendacje

. O6wiadczenia wsp6lautor6w

Czg56 druga zawiera:

. lnformacje o osiqgnigciach adystycznych

. PMa Cd Rafat Sarnecki: ,,Climbing Trees"

. Nagrody iwyr62nienia

. Dyskografia

. Dzialalno56 koncertowa

. Dzialalno56 dydaktyczna

. Artykuly autorstwa habilitanta w prasie muzycznej i internecie

Ocena autoreferatu

Autoreferat dra Sarneckiego zaczyna sig od wykazu uzyskanych dyplom6w, o czym byla ju2

mowa przy przedstawianiu jego sylwetki. W dalszej czg6ci dowiadujemy sig o zatrudnieniu habili-

tanta w jednostkach artystycznych i edukacyjnych. I tak:



a

a

Lata 2006-2007, New School, New York, stanowisko: teaching assistant

Lata2012-2016, Joe's Music Academy, New York, stanowisko: wykladowca w klasie gitary

Od paidziernika 2018 do wrze6nia 2019, Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewi-

cz6w w t-odzi, Wydzial Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu, stanowisko:

asystent

Paidziernik 2019 do teraz, Akademia Muzyczna im. G I K. Bacewicz6w w todzi, Wydzial Jazzu

i Muzyki Estradowej, lnstytut lnstrumentalistyki Jazzowej, stanowisko: adiunkt

Po przedstawieniu tytulu szczeg6lnego osiqgnigcia artystycznego w postaci piyty Cd, listy

utwor6w wraz z czasem ich trwania, skladu personalnego zespolu (Sextet)oraz dat jej nagrania

iwydania (nagrana w 2017 r., wydanaw 2018 r.), dra Rafal Sarnecki przechodzi do om6wienia

okoliczno6ci w jakich powstala jego autorska ptyta ,,Climbing Trees". Zwraca on szczeg6lnq uwa-

gg na fakt, iz z zespolem, kt6ry zaprosil do nagrania wsp6lpracowal juz duzo wcze6niej, co po-

zwolilo mu na doglqbne poznanie mozliwo6ci technicznych, improwizatorskich, wrazliwo6ci.

i preferencji stylistycznych i wykorzystanie tej wiedzy w procesie tworzenia utwor6w. Sluchajqc

osiqgnigcia artystycznego autorstwa dra Sarneckiego odnosi siq wrazenie,2e rzeczywi6cie mamy

tu do czynienia z grupq znakomitych muzyk6w, ktorzy spqdzili mn6stwo czasu nad przygotowa-

niem do nagrania tego bardzo wymagajqcego (trudnego) materialu muzycznego, kt6rzy dobrze sig

znajq i ktorych mozliwo6ci dobrze zna kompozytor. Efektem tego, co powyzejjest bardzo dobra

pod kazdym wzglgdem muzyka. W sktad zespolu, kt6ry dokonal jej nagrania wchodzq: Rafal Sar-

necki - gitara, Lucas Pino - saksofon tenorowy i bas klarnet, Bogna Kicifiska - gtos, Glenn Zaleski

- fortepian, Rick Rosato - kontrabas, Colin Stranahan - perkusja.

OC ENA DZIEU.A ARTYSTYCZN EGO - PI-YTY,,C LI M BI NG TREES"

Dr Rafat Sarnecki jest autorem wszystkich utwor6w skladajqcych sig na szczeg6lne osiqgnig-

cie artystyczne, za jakie uznal ptytg ,,Climbing Trees". Pierwszy z nich nosi tytul ,,Solar Eclipse".

Gitara gra temat w najnizszym rejestrze, co nie jest powszechnie stosowanym zabiegiem ze

wzglgdu na obawg przed tym, i2 bgdzie stabo slyszalna. Tu jednak nic takiego nie zachodzi dziqki

wta6ciwej dynamice sekcji rytmicznej. Ciekawie brzmi akompaniament glosu z saksofonem a tak-

ze wykorzystanie glosu w temacie unisono z gitarq w dalszej czgSci utworu. Czgstym zabiegiem

tw6rczym w utworach dra Sarneckiego jest zastosowanie kilku rodzaj6w metrum. I tak rzecz ma

sig w tym utworze, i bgdzie siq miala w wiqkszo6ci z nich. W partii improwizowanej, bogatej har-

monicznie i nie tak oczywistej jak w wigkszo6ci standard6w jazzowych, habilitant porusza sig

sprawnie, swobodnie kreujqc interesujqce solo.

,,Dadaizm" to utw6r w wolnym tempie w metrum 3/4, w ktorym jego autor powierzyl wykona-

nie trudnego tematu ze wzglgdu na du2e skoki interwalowe jak i skomplikowany rytm, wokalistce

i saksofoni6cie samemu oddajqc sig Sci6le zapisanemu akompaniamentowi, kt6ry wykonuje syn-

chronicznie z fortepianem. Wszystko to odbywa siq na dwutaktowym ostinato kontrabasu, co



stanowi kanwg calego utworu oraz okre6la jego centrum tonalne (E) i jest polem do popisu solisty,

ktorym jest pan Rafal Sarnecki, w bardzo ciekawy, swobodny harmonicznie i melodycznie spos6b

ogrywajqcy owe centrum tonalne.

Kolejny utw6r, ,,Little Dolphin", sklada siq z trzech czg6ci. W pierwszej z nich, granej w me-

trum 4/4, autor zastosowal sonorystyczny zabieg polegajqcy na wykorzystaniu flazolet6w w ryt-

mie 6semkowym. Na to naklada sig partia fortepianu grana triolami 6semkowymi co daje bardzo

ciekawy efekt w postaci delikatnej, azurowej tkanki harmoniczno-rytmicznej. Na tym tle pojawia

sig temat wykonywany przez glos i klarnet basowy, gdzie w sferze rytmu dominujq triole, co po-

tgguje w/w efekt.

Cze56 drugq otwiera wstgp grany w metrum 12/8, po ktorym pojawia siq partia fortepianu

i kontrabasu grana ostinato, ale ju2 w metrum 3/4. Temat, kt6ry nawiqzuje do tego z pierwszej

czgsci, wykonywany jest przez wokalistkg, gitarzystg i saksofonistq. W dalszej czg6ci powraca

czgsc w metrum 12/8, ale z melodiq za6piewanq i zagranq na fortepianie i saksofonie. Bardzo do-

bre pod kazdym wzglgdem solo wykonuje tu habilitant, wykazujqc sig kolejny raz swobodq w im-

prowizowaniu wok6l jednego centrum tonalnego, w tym przypadku d - moll.

Solo saksofonu grane na czgsci w metrum 12/8 z harmoniq opartq w znacznej czq6ci na tej ze

wstgpu, otwiera trzeciq czg56 utworu. Dalej powraca metrum 3/4 i koricowy temat. Ten rozbudo-

wany, nielatwy i bardzo dobrze zagrany utw6r wymaga do jego wykonawc6w wysokich umiejqt-

no5ci.

,,Zhongguo,, to utw6r, kt6rego spos6b wykonania pod wzglqdem rytmu sugeruje okre6lenie

even Bths, co oznacza r6wne 6semki. Jest on grany w tempie 6wier6nuta = 110 i generalnie

utrzymany jest w metrum 4/4. Gitara ponownie gra temat w najnizszym rejestrze a akompania-

ment w dwuglosie jest Spiewany i grany na klarnecie basowym i fortepianie. Po solo fortepianu

pojawia sig bardzo efektowny, wirtuozowski specla/ chorus grany przez gitarq i saksofon' Kori-

cowy temat wykonywany jest przez wokalistkg i gitarzystg. Utw6r wierrrcz CODA, gdzie na mate-

riale d/wigkowym ze wstgpu saksofon wrazz kontrabasem wykonujq w oktawie intrygujqcq me-

lodig, w sferze rytmicznej zawieralqcq triole 6wier6nutowe i 6semkowe, 6semki oraz kwintole.

W koricowym fragmencie dotqcza w tym samym rytmie fortepian, kt6ry gra 5ci6le zapisanq parti?,

dodaj4c w ten spos6b kontekst harmoniczny; to ciekawy zabieg kompozytorski.

,,Write A Letter to Yourself" - kolejny utw6r o rozbudowanej formie, bogatej i zaawansowanej

harmonii, ze 5ci6le zapisanymi partiami poszczeg6lnych instrument6w, grany w tempie 6wier6nuta

= 210, gl6wnie w metrum 4/4, ale pojawia siq tez 614, 514,5/8 i 2/4. Habilitant gra tu improwizacjq

opartq na szkielecie harmonicznym tematu. Solo to jest najwyzszej pr6by. Dr Sarnecki bardzo

swobodnie porusza sig po zaawansowanej harmonii lqczqc ze sobq bardzo logicznie kolejne

funkcje harmoniczne. Dodatkowq trudno66 sprawia tu szybkie tempo i zmieniajqce siQ metrum,

jednak soli$cie zdaje sig to nie sprawia6 problemu. Ciekawym zabiegiem formalnym jest solo sak-



sofonu po koricowym temacie oparte nazagranym dwukrotnie 12-taktowym odcinku w metrum

6/4.

,,Disappointing Fresh Peach" to intrygujqcy z dw6ch powod6w polimetryczny utw6r. Po

pierwsze - chodzi o zabieg kompozytorski polegajqcy na przeprowadzeniu prostej melodii przez

kolejne tonacje kola kwintowego, lecz na bazie dw6ch dwud2wigk6w granych w statym, ostina-

towym rytmie, bez 2adnych zmian przez caly utw6r, co powoduje narastajqcy efekt dysonansu,

klory z czasem slabnie i calo56 zaczyna brzmie6 corazbardziej konsonansowo, wracajqc do po-

czqtku utworu, czyli pelnego konsonansu. Po drugie - w tym utworze nie ma partii improwizowa-

nej, co Swiadczy o tym, iz panu Rafalowi Sarneckiemu wystarczy czasem sama przyjemno66 wy-

nikajqca z operowania formq utworu, czy sam proces komponowania, bez konieczno6ci grania

improwizowanej partii solowej.

,,Hydrodynamics" to kompozycja utrzymana gl6wnie w metrum 5/8, 4/4 i 5/4. Warto66 M-
miczna jakq jest 6semka stanowi gl6wny element, kt6ry tworzy bardzo motorycznq i intensywnq

tkankg rytmicznq calego tematu. Sam temat w czg6ci z metrum 4/4zawiera duze interwaty ijest

grany unisono bqd2 w oktawie przez gitarg, fortepian, saksofon i glos(!). Nie ma tu klasycznego

akompaniamentu, kt6ry m6wilby o harmonii; to linia melodyczna spelnia to zadanie. Akordy poja-

wiajq sig w czg6ci w metrum 5/8. Habilitant gra ze statym akompaniamentem perkusji i kontraba-

su improwizowane solo, kt6re oparte jest na pasazach i zabieg ten zdaje sig stawia6 gl6wnie na

wynikajqce z tego sposobu grania brzmienie, kt6re jest inne niz wszystko, co wcze6niej bylo za-

grane na gitarze. Dr Sarnecki postawit tu zdecydowanie na banrug a nie na wirtuozerig, cho6 to,

co gra w tej partii solowejwymaga bardzo dobrejtechniki gry.

,,Homo Sapiens" to utw6r zamykajqcy ptytg - osiqgnigcie artystyczne. Tu habilitant jawi sig

gt6wnie jako kompozytor wzruszajqcego utworu, kt6ry grany jest w tempie 6wier6nuta = 120.

Otwiera go ciqg akord6w granych catymi nutami na fortepianie i gitarze przez 32 takty, To ju2 two-

rzy tajemniczy nastr6j, ktory wla6ciwie trwa przez caly utw6r. W kolejnych taktach dolqczajq kon-

trabas i saksofon grajqc melodiq unisono, gl6wnie w artykulacji staccato, w 6semkowo - triolo-

wym zazwyczaj rytmie. Dzieje sig to z towarzyszeniem prostego, rockowego beatu perkusji, ktory

bgdzie towarzyszyl klarnetowemu, improwizowanemu solo. Do w/w melodii dol4cza partia wokal-

na zawierajqca tylko dlugie wartodci rytmiczne, ciekawie wplatajqc sig w harmonig utworu. W dal-

szej czg6ci utworu kompozytor postanowil da6 miejsce klarnetowi basowem, kt6ry a capella gra

pasa2e w rytmie triol 6wier6nutowych budujqc 6w tajemniczy nastr6j. Nastr6j ten dalej kreujq

akompaniujqce klarnetowi: fortepian, gitara i p62niej glos, kt6re wraz z perkusjq i kontrabasem

towazyszq mu te2 w improwizacji, po kt6rej wracajq triole 6wier6nutowe w klarnecie. Koricowy

fragment utworu wykonywany jest tylko przez grajqcy pasa2e fortepian i glos. Wzruszajqcy, glq-

boki utw6r o ciekawejformie.
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ReasumujEc, szczeg6lne osiqgnigcie artystyczne - ptyta pt: ,,Climbing Trees" ukazuje dra Rafa-

ta Sarneckiego jako wra2liwego na barwg kompozytora poszukujqcego nowych form dla swoich

utwor6w, kt6re czgsto bardzo precyzyjnie zapisuje, aby osiqgnEc zamierzony efekt. Na kazdy

z omawianych tu utwor6w ma odrqbny pomysl. Ma niewqtpliwie swoj osobisty styl. Prezentuje sig

tu takze w roli bardzo sprawnego technicznie gitarzysty, potrafiqcego wykorzysta6 wszechstron-

nie mo2liwo6ci swojego instrumentu. Jest te2 znakomitym improwizatorem o ogromnej wiedzy

(Swiadomo6ci), kt6ra pozwala mu na granie na najwy2szym poziomie bardzo wymagajqcego re-

pertuaru. I tu te2 mozna m6wi6 o osobistym stylu. W kor'rcu dr Sarnecki jawi sig jako znakomity

lider zespolu, kt6ry dokonal wla6ciwego doboru jego czlonk6w pod kqtem muzyki, jakq zaplano-

wal. Zesp6l funkcjonuje znakomicie a kazdy muzyk z osobna jest wysokiej klasy artystq. Oma-

wianej ptyty slucha siq z przyjemno6ciq oraz z podziwem dla kunsztu kompozytora i artyzmu

a takle profesjonal izmu wszystkich muzyk6w.

Dr Rafal Sarnecki w autoreferacie opisuje swoje utwory skupiajqc sig gl6wnie na cechach dla

nich charakterystycznych takich jak: forma, harmonia, brzmienie, zastosowanie urzqdze{ elektro-

nicznych oraz na technice gry na gitarze.

W dalszej czq6ci habilitant opisuje sw6j dorobek artystyczny o czym byta mowa wcze6niej

(,,Podstawowe dane o kandydacie"), jednak doda6 warto, iz z blisko 30 ptyt, w ktorych nagraniu

wzi4l udzial dr Sarnecki, 15 zostalo nagranych po nadaniu tytutu doktora, a wigc od roku 2016 do

roku 2020, co 6wiadczy o zintensyfikowaniu aktywnodci kandydata w tej mierze. Tylko jedna

z nich jest ptytq autorskq; w przypadku pozostatych habilitant do ich nagrania zostal zaproszony,

co Swiadczy o jego pozycji na scenie muzycznej, w szczeg6lno6ci jazzowej. Do dorobku arty-

stycznego zaliczyc te2 trzeba fakt wsp6lpracy z wysokiej klasy muzykami nowojorskimi jak Lucas

Pino ale tak2e z uznanymi polskimi jazzmanami takimi jak: Janusz Muniak, Wojciech Karolak,

Adam Pieroriczyk czy Zbigniew Wegehaupt.

Dzialalno66 dydaktyczna:

. W latach 2006-2007 pracowal jako ,,teaching assistant" na uniwersytecie The New School

w Nowym Yorku

Tam2e w latach 2007-2008 byl zatrudniony jako korepetytor na zajgciach teorii

W latach 2012-2019 prowadzit klasg gitary na Migdzynarodowych Warsztatach Jazzowych

w Chodzie2y

W latach 2015 -2016 prowadzil klasq gitary na Warsztatach Jazzowych w Pulawach iw Lesznie

W 2015 roku prowadzil sze5ciodniowe warsztaty w Akademii Muzycznejw Krakowie po6wigco-

ne nowym trendom muzycznym na nowojorskiejscenie jazzowei

W 2019 roku prowadzit klasg gitary na warsztatach jazzowych na Saulkrasti Jazz Festival na

totwie



. W 2019 roku poprowadzil klasg gitary na lnternal Compass Summer Jazz Seminar w Mitzpe

Bamon w lzraelu

. W latach 2012-2019 prowadzil liczne wyktady i warsztaty na uczelniach i innych instytucjach

kulturalnych w wielu krajach: University of Northern Arizona (Flagstaff, USA), Contemporary

Music Academy of Beijing (Chiny 2013,2014,2016,2017,2019), Western Academy of Bejijng

(Chiny 2019, 2014, 2016, 2017), Guangdong University of Roeign Studies (Chiny 2016), Univer-

sidad de Xalapa (Meksyk 2018), Centro National de las Artes (Meksyk 2018, Penang Jazz Festi-

val (Malez.ia 2016), Akademia Muzyczna im. G iK Baczewicz6w w todzi (2017), Zesp6l Szk6t

Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie (201 0,2014), Dom Kultury Praga (2012)

. W pa|dzierniku 2018 roku rozpoczql pracg w Akademii Muzycznej im. G i K Bacewicz6w w to-

dzi na stanowisku asystenta,

. Odpa2dziernika 2019 roku do dnia dzisiejszego pracuje w w/w Akademii na stanowisku ad-

iunkta prowadzqc wyklady z gitary jazzowej, gitary elektrycznei, kompozycji i aranzacji oraz ze-

spoty instrumentalne.

. Dotychczas byl promotorem dw6ch prac dyplomowych ijednej magisterskiej.

W latach 2015,2017 oraz 2019 byl jurorem oceniajqcym nagrania kwalifikacyjne do Miqdzynaro-

dowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jaroslawa Smietany w Krakowie. W latach

2017-2019 podobnq rolg pelnil przy festiwalu Jazz Juniors w Krakowie.

Habilitant czerpie du2o satysfakcji z prowadzonej dziatalno6ci dydaktycznej, prowadzqc zaigcia

z entuzjazmem i czerpiqc inspiracjq i wiedzq o nowych trendach od swoich studentow.

Dr Rafal Sarnecki ma na swoim koncie publikacje artykul6w o tematyce muzycznej i nie tylko:

. Irzy artykuty popularno-naukowe z pogranicza muzyki, matematyki i fizyki opublikowane przez

pismo Top Guitar

. Artykul po6wigcony historii muzyki jazzowejw Chinach opublikowany przez pismo JazzForum

. Wywiady ze 6wiatowej slawy muzykami jazzowymi takimi jak: David Kikoski, Walter Smith lll,

Colin Stranahan oraz Spike Wilner opublikowane pzez Jazzarium.pl.

Pan Rafal Sarnecki wci42 utrzymuje staty kontakt z amerykariskq scenq muzycznq odwiedza-

j4c USA, gdzie wystgpuje w klubach ze swoim Sextetem lub z innymi zespolami. Uczqszcza na

koncerty pilnie Sledzqc gl6wnie nowojorsk4 sceng jazzowq, wypatrujqc nowych koncepcji czy

trend6w. Jest tez aktywny na tamtym rynku jako aran2er i kompozytor. Koncertuje te2 w Europie

i Azji. Ufa le2, i2jego pasja, nabyta wiedza i wieloletnie do6wiadczenie oraz rozliczne zagraniczne

kontakty bqdq sluzy6 rozwojowi i popularyzacji polskiej muzyki jazzowej na Swiecie.

Konkluzja

Pan Rafal Sarneckijest bardzo dobrze wyksztalconym (uczelnie w USA) muzykiem - kompozy-

torem i gitarzystq, kt6ry w 2015 roku uzyskal tytul doktora (Uniwersytet Muzyczny F.Chopina).

Jego osi4gniqcia artystyczne sq znaczne a dydaktyczne budzq respekt. Potencjat tw6rczy wydaje



siq by6 nieograniczony a potrzeba tworzenia osobistej, nowoczesnej muzyki jest w jego przypad-

ku czym$ oczywistym i to daje gwarancjg dalszej ewolucji artystycznej habilitanta, kt6ry z pew-

no$ciq bgdzie zachwycal w przyszlo6ci sluchaczy swymi nieszablonowymi kompozycjami jak

i petnq najwy2szej maestrii grE na gitarze. Tak wigc biorqc pod uwagq wspomniane wcze6niej

osiqgniqcia oraz wymienionq przez dra Sarneckiego jako jego szczeg6lne osiqgnigcie artystyczne

ptyte ,,Climbing Trees"uwa2am, i2 wnoszq one istotny wklad w rozw6i dyscypliny sztuki mu-

zyczne. Stwierdzam , i2 zoslaly spetnione wymagania ustawy'

Osiqgnigcia Pana Rafala Sarneckiego przyjmujg'

Dr hab. Maciej Sikala, profesor uczelni
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