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Zleceniodawca opinii 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku , Rada Dyscypliny 
Artystycznej, pismo z dnia 19.11.2019 roku. Zlecenie zostało podjęte w zw iązku z 
decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 09.10.2019 roku 
(nr BCK-VI I-L- 11057/19) na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy o stopn iach 
naukowych i tytul e naukowym oraz stopniach i tytule w 1.akresie sztuki z dnia 
14.03.2003 roku (D:::. U. z 2() I 71: po:. 1789) w zwi,vku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 
03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 3() sierpnia 2() 18,: po:::. 1669) powotującą Komisję Habi litacyj11c1 do 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pana dr Błażeja Maliszewskiego w 
dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej inst rumentalistyka. 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.04.2019 roku na wniosek Pana dra Błażeja 
Ma liszewskiego. 

Do nadesłanego mi przez prof. dr hab. Elżbietę Rosd1ską - Przewodniczącą 

Rady Dyscyp li ny Artystycznej, która to Rada została wskazana do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego - pisma z dnia 09.10.2019 roku , informującego o 
powo~aniu mni e przez Centralną Komisjy do Spraw Stopni i Tytułów do funkcji 
recenzenta wchodzącego w skład ww. Komisji Habil itacyj nej , zosta ł a dołączona 

dokumentacja zgod nie z art. 1 Sa ust. I ustawy w formie elektronicznej. 



Podstawowe dane o Habilitancie 

Pan dr Błażej Mal i szewski rozpoczął edu kację muzyczną w wieku 7 lat w 
Zespole Szkół Muzycznych \V Kosza li nie, gdzie równ ież zako 1kzył kształcenie na 
poziomie szkoły muzycznej li stopnia z wynik iem bardzo dobrym. W 1993 rozpoczą ł 

studia w Akademi i Muzycznej w Gda11sku w klasie altówki prof Ireny Albrecht, 
które ukończył z wyni kiem bardzo dobrym w 1998 roku. 

Dr Błażej Ma li szewski wspó łpracował z wieloma zespołami orkiestrowymi w 
Polsce, często na stanowisku koncertmistrza grupy altówek. W latach 2008-2 104 
pracował jako nauczyciel gry na altówce w /es pole Pa11st wowych Szkól 
Muzycznych im. Kazimierza v\/iłko mirski ego w Elblągu. Od 201 2 r. do chwili 
obecnej pracuje w Ogól nok szta ł cącej Szkol e Muzycznej I i li stopnia im. Fe liksa 
Nowowiejskiego w Gdańsku na stanowisku nauczyc iela gry na altówce . .l ego 
uczniowie zdobyli 39 nagród na konkursach ogólnopolsk ich. 
Błażej Mali szewski u zyska ł w rok u 20 12 stopic11 do kton:1. Od roku 201 4 jest 
pracownikiem Akademii Muzycznej w Gda11sku. 

W 20 14 r. uzyskał tyt uł nauczyciela mianowanego, a w 20 17 r. nauczyciela 
dyplomowanego. 

Był też wykładowcą kursów 111istr1,owski ch prowadzonych w Birmi ngham 
Conservatoire (20 14), Conservatorio Cuneo (20 16), /\kademii Muzycznej w 
Katowicach (20 18) i Akademii Muzycznej w Poznaniu (20 19). Prowadz ił warsztaty 
w Szko łach Muzycznyc h Ki elcach, S łupsku i Pi le. 

OCENA AUTOREFERATU 

Pan dr Błażej Maliszewski w swoim autorel'crac ie w sposób bardzo szczegó ł owy i 
drobiazgowy opi suje całokszt a łt swojej dzi ał a l nośc i artystycznej, pedagogicznej , 
naukO\vej, edytorski ej i organizacyjnej. i3ardzo ważną częśc i ą autoreferatu jest opis 
dzi eła artys tycznego, które habilitant uważa za swoje najwi ększe os iągnięci e . Jest to 
płyta „Tadeusz Paciorkiewicz Viola Works" MTS CD-03 7 wydana przez Studio MTS 
w 20 19 roku. 

W pierwszej częśc i autoreferatu za tytu łowa nej r:DUK/\C.1 /\ dr l3l a7.ej Maliszewski 
przedstawia swoją drogę edukacj i muzycznej począwszy od nauk i w Zespole Szkól 
Muzycznych im. G rażyn y Bacewicz w Kosza lin ie w klas ie skrzyp iec M irosława 

Nejmana, któ rą nast<;pnie kontynumva l u Marty i3aldys, /ofi i Wojsy, by uko 1kzyć 

szkołę z wynikiem bardzo dobrym u Stanis ława I .ange. Podczas nauki brał udział w 
wielu koncertach, podczas któ1·ych wyko nywa ł roz111aitc koncerty solowe, podwójne i 
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poczwórne w Kosza linie i w innych miejscach. Zwie,kzen iem edukacj i szko lnej by-Io 
wykonanie / c::ęści Koncertu skr::_1pcm1·ego cl-moll H Wieniawskiego z ork iestrc) 
Filharmonii Koszalińskiej. W 1993 roku rozpocz,J I studia w Akademii Muzycznej im. 
Stanisfawa Moniuszki w Gdańsku w klasie altówki prof. Ireny Albrecht. Współpraca 
z prof. Ireną Albrecht była dla ni ego, jak sam habilitant okreś l a inspinu·ąca . Btażej 

Maliszewski \N swoim autoreferacie wymienia równi eż innych pedagogów Akademii 
Muzycznej w Gdat'1ski , którzy wywarli wielk i wpływ na jego artystyczny rozwój. S,) 
to Profesorovvie - Roman Sucheck i, Henryk Keszkowski , Jan usz Przybylski , [ wa 
Ratz. Habili tant studia ukończył z ocenq bardzo dobrą, co zaowocowało wykonani em 
Symfon ii Koncertującej Es-dur KV 364 W./\. Mozarta ze skrzypkiem Pawłem 
Kuk l ińskim i Fi lharmonią Bałtycką. 

W części autoreferatu KO NCERTY dr 13tażej Maliszewski podsumowuje swoją 
działalność koncertowo artystyczną w okresie od uzyskania stopnia doktora, czyi i od 
roku 20 12 do roku 20 19. W tym okresie wykonał 3 1 recitali , podczas których grai 
najznamienitsze dz ie-ta skomponowane na a ltówkę oraz I(> koncertów kamera I nych. 
Współpracował także, jako muzyk orkiestrowy z Cappell ,) Gedanensis i Pi lskq 
Orki est rą Klasyczną pełni ąc funkcję koncertmistrza grupy altówek. W 2019 roku 
wykona ł dwa koncerty so lowe z Ork iestr,} Kamera lną Akademii Muzycznej w 
Gdańsku (2018). Habil i tant wspomina równi eż swoje wcześni ejsze artystyczne 
doświadczen i a zawodowe. W latach 2008-2012 pel nil ['unkcjc; koncertmistrza grupy 
altówek w Elbl ąs kiej Orkiest rze l(amera lnej. Pełnił t eż w ni ej funkcję inspektora. W 
latach 20 I0-20 12 pełnił także funkcje; koncert mistrza w Pi Iski ej Orkiestrze 
Klasycznej. W latach 2004-2006 by ł członkiem orkiestry fes ti walowej Tiroler 
Festspiele w Erl , w Austrii. Tarn zetknął s i ę z operami R. Wagnera, R. Straussa, 
wykonywał symfonie /\. Brucknera i G. Mahl era. Jako muzyk orki estrowy 
współpracował także z takimi zespo ł ami , jak: Polska Orkiestra Kamera lna Wojciecha 
Rajskiego w Sopocie, Filharmonia Bałtycka , Polska Orkiestra Radiowa, Cappella 
Gedanensis, Opera na zamku w Szczecinie, Teatr Muzyczny w Gdyn i. 

W częśc i PEDAGOG IK/\ dr Błażej Maliszewski opisuje pedagogiczm) czc;ść swojej 
dz i ała l nośc i , k tórą rozpoczą ł w roku 1999 w /cspolc Państwowych Szkól 
Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszali nie, gdzie pracował do roku 2002 i od 
tamtej pory, jak sam okreś l a, pedagogika stała s i ę jego pasją. W latach 2008-2104 
pracował jako nauczyciel gry na altówce w /espole Państwowych Szkól 
Muzycznych im. Kazimierza Wiłkom i rskiego w L lb lągu. Od 20 12 r. do chwili 
obecnej pracuje w Ogó l nokształcącej Szkole Muzycznej I i li stopnia im. Feli ksa 
Nowowiejskiego w Gda11sku na stanowisku nauczyc iela gry na altówce. Prowadzi 
także zespoły kamera lne. Za swój sukces uważa rozbudowan ie klasy altówki z 
dwójki uczniów do czternaśc i o rga uc1.niów. vVprowadzil nauk9 gry na altówce do I 
stopni a, b9dąc tym samym jednym z niewiciu preku rsorów nauki gry na tym 
instrumencie w szkole podstawowej. Jego uczni owie zdobyli w tym czasie 39 nagród 



na konkursach ogólnopolskich. Biorą też udzi ał w licznych koncertach szkolnych i 
pozaszko lnych. Absolwenci kontynuują naukc; na wy1.szych uczelniach. W 20 14 r. 

rozpoczął pracę jako asystent w Akademii Muzycznej im. Stan i s ława Moni uszki w 
Gdańsku, w klasie altówki prof. Ireny Albrecht. Obecn ie w Akademi i Muzycznej w 
Gdańsku prowadzi jako adiunkt samodz i e lną klasę altówki. Był też wykładowcą 

kursów mistrzowskich prowadzonych w Birmingham Conservatoi re (20 14), 
Conservatorio Cuneo (201 6), Akademii Muzycznej w Katowicach (20 18) i Akadem ii 
Muzycznej w Poznaniu (2019). Prowadził warsztaty w Szkołach Muzycznych 
Kielcach , Słupsku i Pi le. Duże znaczen ie dla konku rsowego życ ia altówkowego w 
Polsce ma dzi ała lność Habili tanta jako organ izatora konkursów. Jest inicjatorem i 
organizatorem czterech konkursów altówkowych, których ogółem w latach 2014-
20 19 zorganizował jedenaście edycji. 

I Ogólnopolski Konku rs Altówkowy i Kontrabasowy, OSM w Gda11sku 
14-16.03.20 14 r. 
II Ogólnopolski Konkurs J\ltówkowy i Kontrabasowy, OSM w Gdańsku 
19-20.03.20 16 r. 
III Ogólnopolski Konkurs Altówkowy i Kontrabasowy, OSM w Gdańsku 
23-24.03.201 8 r. 
I Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy, Akademia Muzyczna w Gda11sku 
20-21.05.2017 r. 
I Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy na altówkc; solo, AM w Gdańsku 

28. 10.20 17 r. 
l Konkurs Altówkowy Etiuda, OSM w Gda11sku 4. 11.20 17 r. 
I I Konkurs Altówkowy Etiuda, OSM w Gda11sku 28 .04.20 18 r. 
III Konkurs Altówkowy Et iuda, OSM w Gda11sku 27 .1 0.20 18 r. 
IV Konkurs Altówkowy Etiuda, OSM w Gdańsku 30.03.2019 r. 

W kolejnej części swojego Autoreferatu dr Ma liszewski przedstawia wydaną w 
2014 r. pi erwszą w Polsce i j edyną, jak dotychczas publikację o altówce „Altówka. 
Sztuka i dziedzictwo". Jest to przekład z j9zyka rosyj skiego ksi ,1żki autorst\va 
Stani sława Poniatowskiego, rosyjski ego a ltowioli sty. Ksiqżka jest pierwszą wydaną 
po polsku pracą poświęconą historii altówki, literaturze przeznaczonej na ten 
instrument, problemom interpretacyj nym, wielkim altowiolistom, różnorakiemu 

podejściu kompozytorów do altówki. W 20 18 roku opracował z manuskryptów i 
wydał cztery kompozycje Tadeusza Pac iorkiewicza. Utvvory uka1.aly sic; nakł adem 

wydawnictwa Eufonium, sygnatura LUF I 065 Aria 1rn alt,,wkę i fortepian, Andante 
,w skrzvpce i altówkę, Impresie ,w altów/u: solo i Sonatinę ,w dwoie skrzypiec, które} 
opracowałem na dwie altówki. Utwory te zostały także nagrane przez Habili tanta 
jako jego największe osiągn i ęci e artystyczne. 
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Dr Błażej Maliszewski bierze aktywny udz i ał w szeroko pojętym życi u artystycznym 
i organ izacyjnym środow i ska altowiolowego. B ra ł udz i ał w M iędzynarodowych 
Kongresach J\ ltowiolowych w Krakowie (2013 ), Cremonie (20 16) Rotterdamie 
(201 8) i we wrześniu tego roku ,N Poznaniu, gdzie znakomicie z towarzyszeni em 
pianisty Pawia Rydla wykonał Sonatę na altówkc; i fo rtepia n Tadeusza 
Paciorkiewicza, którego to wykonania z wielkim za interesowaniem wysłuchał-cm. Na 
koncercie był równ ież obecny wyb it ny altowiolista Artur Paciork iewicz, syn 
kompozytora. Habilitant zorgani zowa ł w /\kaclemii Muzycznej w Gdań sku dwie 
ogólnopolskie konferencje altówkowe Viola Arte (2016, 20 18), w których 
uczestniczyli wybitn i pedagodzy polscy oraz wyróż.ni ający si ę studenci . Jest 
zapraszany do udzi ału w pracach j urorskich na ogó lnopo lski ch konkursach 
altówkowych, w tym do Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Jana 
Rakowskiego, który odbył s i ę j es i eni ą 20 18 r. w Po1. 11aniu . W latach 20 12-20 19 był 

jurorem w 9 konkursach altówkowych, w tym czterokrotnie przewodn i czącym. 

Dwuk rotnie był też sekretarzem konku1·sów . .Jest zaprasza ny do prac oceni ającyc h w 
przesłuchan i ach makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej . W paidzierniku 
201 8 r. otrzymał Medal „Zasłużo ny dla Ku ltury Polskiej". Pozosta łe nagrody to: 
nagroda III stopn ia Centrum Ldukacji Artystycz11ej (20 18), nagroda Ili stopnia 
Rektora Akademii Muzycznej 1vv Gda11sku (2013, 20 18), nagrody Dyrektora OSM I i 
II st. w Gdańsku (dwukrotni e w 20 14, 20 15,20 16). 

O pis dzieła artystycznego 

W częśc i Autoreferatu op i s ującej najważni ejsze artystyczne os iągnięc i e Habil itanta 
dr Błażej Maliszewski przedstawia w wyczerpujący sposób życiorys i sylwetkc; 
a rt ystyczną kompozytora Tadeusza Pac iork iewicza. Tadeusz Pacio rkiewicz 
skomponował następujące utwory z udzia łem altówki: Aria na a l tówkę i organy 
( 1988), Andante na skrzypce i altówkc; ( 1996 ), Impresje na a ltówkę so lo ( 1980), 
Koncert na a l tówkę i ork i estrę ( 1976 ), Koncert na a ltówkę, organy i orki estrę ( 1990), 
Sonata na a l tówkę i fo rtepian ( I 988), Sonatina na dwoje skrzypiec ( 1955), k tórą dr 
L3łażej Maliszewski opracował na dwie al tó\vk i, Tri o na llct, a ltówkę i harlc; ( 1966) 
oraz Duet koncertujący na klarnet i fo rtepian , który I lab ilitant opracowa ł na a ltówkę i 
fo rtepian. Sześć z tych ut worów zna l azło sic; na p łyci e, którą I lab i I i tant wskazuje 
jako swoje najważniejsze os i ągni c;c ie artystyczne: Aria na altówkę i fortepian. 
Impresje na altóvvkę solo. Andante na skr-::ypce i fortepian. Sonata na altó1Vkę i 
fortepian. Na p łyc i e zna l az ł sic; tak7.e D11e1 koncert11jqcy na altóH1kę i fortepian 
skomponowany przez Tadeusza Pac iork iewicza na kla rnet i fo rtepian, a także 
Sonatina na dwoje skrzypiec w wersj i na dwie altówki. Hab ili tant doprowadził 

również do wydania drukiem w Wydawn ictwie Eufon ium częśc i z tych utworów i 
planuje równ ież wydać pozostałe . 
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OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO 

Dokumentacja dorobku artystycznego Pana Błażeja Mal i szewskiego wskazuje, że 
mamy do czynienia z artystą dysponującym bardzo szeroki 111 repertuarem. Chc iatbyrn 
zatrzymać s i ę szczególnie na twórczośc i altówkovvej polskich kompozytorów, do 
której Habilitant, moim zdani em, czuj e w i e lk ą atencje;. Można w ty111 miejscu 
wymienić następujące utwory: T. Paciorkiewicz - Sonata na altówkę i fortepian, T. 
Paciorkiewicz - Duet Koncertujący na altówkę i fortepian, Tadeusz Paciorkiewicz -
l111presje na altówkę so lo, T. Paciorkiewicz ·- Sonatina na dwie altówk i, Anna 
Rocławska-Musialczyk - Larghetto na a ltówkę i wiolonczelę, Ci. I3acewicz - Sonata 
na altówkę solo,G. Bacewicz - Kołysanka na a l tówkę i fortep ian ,G. Bacewicz -Taniec 
Mazowiecki na a ltówkę i fortepian , G. Bacewicz -Taniec Polski na a ltówkę i 
fortep ian, G. Bacewicz -Tani ec Słowia 11sk i na a ltówkę i fo rtepian, G. Bacewicz -
Oberek I na a ltówkę i fortepian, G. Bacewicz -Oberek li na altów kc; i fo rtepian 1..1. 
Paderewski -Melodia, Andrzej Dziadek - Impromptu na a ltówkę i fortepian (20 16) -
PRAWYKONANIE, H. Wieniawski - Reveri e, K. Kurpi11ski - Trzy polonezy, 
Dumanie nad Mogiłą Wandy, Trio na al tówkę, w ioloncze l ę i fo 11epian, Al icja 
Skrzypiec - Tęsknota na a ltówkę i fo rtepia n - PR AWYKONAN IE. Utwory 
kompozytorów polsk ich 1-labil itant wykonrval c1.<;sto i równici. na presti ż.owych 
Międzynarodowych Kongresach /\ ltowiolowych w Krakowie, Cremonie, 
Rotterdamie i Poznaniu , jak również na wiciu międzynarodowych i ogólnopo lskich 
konferencjach altówkowych. 

OCENA DZIEt,A ARTYSTYCZNEGO 

Jako swoje najważniej sze os i ągnięcie artystyczne dr Błai.cj Maliszewski wskazuje 
płytę CD „Tadeusz Paciork icwicz Viola \1/orks'' MTS CD-03 7 wydaną przez Studio 
MTS w 20 19 roku . Habilitant z wielką wpraw,) i zaangaż.owa niem przedziera s ię 
przez usiane niemałymi trudnośc iam i utwory Tadeusza Paciorki ewicza 
sko111ponowane dla swego syna, wyb itnego altowiolisty Artura Paciorki ewicza. Na 
materiał płyty składają s i ę nastepujące utwory: Aria na a l tówkę i organy w wersji na 
a l tówkę i fo rtepian, Impresje na altówkę so lo, /\ 11da11te na skr1.ypcc i a ltówkę, 
Sonatina na dwoje skrzypiec w transkrypcji 131 ażcja Maliszewskiego na dwie altówk i, 
Duet koncertujący na altówkę i fortepian oraz Sonata na a ltówkę i fortepian. 
Pierwszym utworem zarejestrowanym na p ł ycie jest Aria na a l tówkę i fortepian , 
utwór o spokojnym charakterze, nie pozba,viony jednak kulminacji i fragmentów o 
większym potencjale emocjonalnym. Parti a altówki, o ni eco rozszerzonej tona lności , 
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w swych przebiegach wzbogacona jest c1.9sto dwudźw ięka mi. Interpretacja Błażeja 
Maliszewskiego jest stonowana, ni eco powśc i ągl i wa, habilitant skupiony jest na 
przedstawieniu p i ękna utwo ru. Kolejny utwó r na pł ycie to lmp1·esje na a ltówkę so lo. 
Jak każdy niemal utwór solowy, ten równic/ stawia przed wykonawcą bardzo 
wysokie wymagania. Składa się z czterech częśc i. Początkowe Adagio o mrocznym 
charakterze, z wieloma skomp li kowanymi współbrzmieniam i w do lnym rejestrze 
altówki wprowadza słuchacza w atmosferę ca łego utv,,oru. Część druga, Comodo, ma 
zdecydowanie bardziej motoryczny charakter. Tutaj do szybkich pochodów 
dwudźwiękowych dochodzi jeszcze gra pi zzicato. Niemałe trudności techniczne 
Habilitant bardzo sprawnie pokonuje nie stroniąc od brawury w najszybszych 
odcinkach. Część trzecia, Lento, to jakby prowadzenie na altówce dwóch I i ni i 
melodycznych w ciekawych wspó łbrzmieni ach. Część ta w pewien sposób nawiązuje 

do charakteru początkowego Adagio, w swej środkowej cz9śc i wprowadza szybsze 
przebiegi szesnastkowe, które zapowiadaj ą jui. fi nałowe Giocoso. Część czwarta 
cyklu, Giocoso, to wirtuozowski ti nal , który pozwala altowi o li ście pokazać swoje 
walory. Dr Błażej Ma li szewski wywi ąza t s i ę z tego zadan ia znakomicie. Kolejnym 
utworem na CD jest Andante na sk rzypce i a ltówkę, w którym Habili tant wespół ze 
skrzypk iem Pawłem Kuklir1skim mu zykuje kamernln ic z w i elką gracj ą . Miniatura ta 
wykorzystuj e zarówno elementy liryczne jak i winuozmvski e dając wykonawcom 
wiele radości ze wspólnego muzykowania. Sonatina na dwie al tówki Tadeusza 
Paciorkiewicza to prawdziwy majstersztyk wi rtuozowskiej kameralistyk i na dwa 
instrumenty, nie pozbawiony elementów deli katnego współzawodnictwa w ramach 
altówkowego duetu . Do nagrania tego utworu dr Bla/ej Maliszewski zapros ił dr hab. 
Ewę Guzowską, pro f. AM w Poznan iu. Wys łuchałem ich interpretacji z wielkc1 
przyjemnością. Sonatina składa s i ę z trzech części : /\ llcgro, Andante, Presto. Co 
ciekawe, wewnątrz drugiej częśc i są fragmenty /\ll egro non troppo i /\ llegro, co w 
znaczący sposób urozmaica przebieg utworu. Sonatinę Tadeusza Paciorkiewicza duet 
Guzowska-Ma liszewski wykonuje z wielkim blaskiem. Duet koncertujący na a ltówkę 

i fo rtepian to transkrypcja utwo ru przc1.naczoncgo pierwotn ie 1m klarnet i fo rtepian. 
Dr Błażej Maliszewski decydując się na tak i zabieg wykaza ł s i ę dui.ą artystyczm} 
intu i cją . Utwór ten w wersj i na al tówk9 i fo rtep ian brzmi św ietnie i na płyci e jest 
również świetnie wykonany. Zarówno altowiolista jak i pi an ista Paweł Rydel 
towarzyszący Błażejow i Mal iszewsk iem u wypowiadają si9 w Duec ie koncertującym 

bardzo swobodnie, z dużym przekonani em. Cale) pl ytc; wic1iczy Sonata na a lt óvvkę i 
fo rtepian Tadeusza Paciorkiewicza 1. 1988 roku. To trzycz9śc iowc dzieło jest 
dowodem wielkiego kunsztu kompozytorskiego Tadeusza Paciorkiewicza. Sk ł ada s i ę 

z trzech częśc i : Moderato, Sostenuto, Moderato. Wykonanie tej Sonaty przez B łażeja 

Maliszewskiego i Pawła Rydla nacechowane jest wie l ką doj rzał ośc i ą . 

KONKLUZJA 
Dr Błażej Mal iszewsk i jawi sic; jako wielk i entuzjasta al tówki, jej historii, odkrywca 
repertuaru altówkowego obda rzony dużą intuicj,) a rt yst yczną. Z wieloma Jego 
dokonaniami miakm przyjemność zapoznać si9 osobiśc i e podczas wielu konferencji, 
kongresów, konkursów i innych wydarzc11, na któ rych I labilitant występował jako 
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wykonawca, pedagog i prelegent. Na podstawie przeprowadzonej analizy dorobku 
artystycznego, dydaktycznego oraz oceny dzieła artystycznego w postaci pryty CD 
„Tadeusz Paciorkiewicz Viola Works" MTS CD-037 wydanej przez Studio MTS w 
20 19 roku stwierdzam, że dorobek Pana dr 13h1i.cja Mal i szewskiego spełnia 
wymagan ia art. 16 ustawy z dnia 14.03 .2003 roku i w pełni uzasadnia nadanie 
stopnia doktora habili towanego sztuk muzycznych. Jego wszechstronna działalność 
a11ystyczna, pedagogiczna i organi zacyjna stanowią istotny wkład do polskiej kultury 
muzycznej . Dużą wartością jest udokumentowanie twórczości altówkowej Tadeusza 
Paciorkiewicza zarówno w formie pł yty CD jak i wydania materiałów nutowych. 
Praca Habilitanta nad biografią profesora Stefana Kamasy i plany na przyszłość są 
zapow iedzi ą dalszych interesujących projektów artystycznych. Dotychczasowe 
sukcesy pedagogiczne Pana Błażeja Maliszewski ego odzw ierc ied l ają .l ego olbrzymi 
potencjał dydaktyczny. Walory te będą z pewnościc) wykorzystane w .l ego dalszej 
pracy naukowej, artystycznej i pedagogicznej jako w pełni przygotowanego 
samodzielnego pracownika akademickiego. 
Osiągnięcia Pana dr Błażeja Maliszewskiego doceniam i przyjmuję. 
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