
prof. dr hab. E l ż bi eta Wiechowicz-Karolak 

Akademia Muzyczna im. l.J.Paderewskiego 

w Poznaniu 

dziedzina: sztuki muzyczne 

dyscyplina: inst rumentalistyka 

RECENZJA 

Poznań , dn.30.01.2020 

dzieła artyst ycznego oraz dorobku art ystycznego, naukowego i pedagogicznego dr. Tomasza 
Zająca sporządzona w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie sztuk 

muzycznych w dyscyplinie: instrumentalistyka 

Zleceniodawca - Akademia Muzyczna im. Sta n isława Moniuszki w Gdańsku, pismo 

Przewodn iczącej Rady Dyscypliny Artystycznej prof. dr hab. Elżb iety Rosińsk i ej z dn. 

10.12.2019. Zlecenie zostało podjęte w związku z decyzją Centra lnej Komisj i do Spraw St opni 

i Tytułów (Nr BCK-VII-L-8337 /19, pismo z dn. 9.10.2019 roku) na podstawie art. 18a ust.5 

ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i t ytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztu ki (Dz.U. 2017 poz. 1789) i w zwi ązku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2018r. Przepisy wprowadzaj ące ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669). Postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte w dn iu 

2.04.2019 roku na wniosek Zainteresowanego. Do wymienionych wyżej pism została 

dołączona dokumentacj a w wersj i papierowej i elektronicznej sporządzona przez Kandydat a. 

Podstawowe dane o Kandydacie 

Dr Tomasz Zają c (ur. 17.02.1968) ukończy! stud ia muzyczne (1987-1992) w zakresie gry na organach 

w Akademii Muzycznej w Krakowie. Kwalifikacje I stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej -

instrumenta listyka uzyska ł na podstawie uchwały Rady Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (24.04.2002 

r.). Od 2001 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w 2003 roku otrzymał stopień 

nauczyciela dyplomowa nego. Kandydat nie ubiega ł się dotychczas o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. W 1992 roku został zatrudniony w Wyższej Szkoła Pedagogicznej, która w 2000 r. 

uzyskała status Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2014 roku dr T. Zając pełni funkcję prodziekana ds. 

dydaktyki na Wydziale Muzyki tej uczelni jako adiunkt na stanowisku wykładowcy. Jest członkiem 

Senackiej Komisji ds. Kształcenia UR oraz członkiem Senatu. Pracuje t eż jako nauczyciel organów w 

Zespole Szkól Muzycznych nr 1 (od 1995 r.) oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim (od 2006 

r.) w Rzeszowie. 

Autoreferat - ocena 
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W swoim autoreferacie dr T. Zając przedstawia i op isuje wskazan e przez siebie os iągn ięcie 

naukowe sta nowiące podstawę ubiegania się o n adanie st opn ia doktora habi litowanego. 

Stanow i je płyta CD z utworami Josepha Rennera Jun. (1868-1934) nagrana na zabytkowych 

roma ntycznych organach Kościoł a Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi, 
wybudowanych w 1928 r. przez firmę Rieger z Jagerndorf (Opus 2360). 

Wybór artystycznego tematu kandydat uzasadnia zamiarem rea lizacji szczytnego celu, jakim jest 

(cyt. ) ,, .. utrwa lenie dorobku poprzedn ich pokole ń dla pokoleń przyszłych .. ". Cel ten znajduje swoje 

odbiciem.in. w intencji upowszechnienia twórczości niemieckiego organisty i kompozytora, Josepha 

Rennera Juniora, która w opin ii Habilitanta wypełnia stylistyczną lukę między twórczością J.G. 

Rheinbergera i M. Regera. Postać Rennera ma szczegó lne znaczenie równ ież dla ówczesnego 

polskiego środowiska muzycznego - u niego bowiem uczył się gry na o rga nach Feliks Nowowiejski 

podczas krótkiego okresu studiów w Ratyzbonie (1900). Niezależn ie od tego, jak postrzegamy 

twórczość J. Rennera na tle niem ieckiego kręgu kultury muzycznej XIX/XX w ieku, dokumentowanie 

całokształtu spuśc izny kulturowej danego kraju jest z pewnością cenne, bo obiektywizujące wkład w 

rozwój ogólnoświatowej kultury muzycznej. W tym kontekście inicjatywa artystyczna Kandydata, 

autora pierwszej monograficznej płyty z utworami J. Rennera na arenie międzynarodowej, zasługuje 

na uznanie. 

W da lszej części autoreferatu Kandydat wypowiada s ię na t em at wszystkich form swojej 

działaln ości , szczegółowo j e opisując. Lektura omawianego tekstu potwierdza Jego 

aktywność artystyczną, naukowo-badawczą, dydaktyczną i organ izacyjną, szczególnie 

za uważalną na terenie Podkarpacia . Wiernym towarzyszem t ej aktywnośc i było - i 

dotychczas pozostaje - stale podnoszen ie kwa lifikacji zawodowych. Szczegółowo odniosę s i ę 

do poszczególnych form d z iałalności dr. T. Zająca ko lejno w ich ocen ie, zgodnie z 

recenzenckim obowiązkiem . 

Dalsze plany zawodowe Habilitanta skupiające się na dzia łaniach konce rtowych, dydaktycznych i 

kul turotwórczych, dają szansę zarówno kontynuacj i dotychczasowych projektów jak tworzenia 

nowych perspektyw artystycznych cennych d la środowiska ku ltu ralnego rzeszowszczyzny . 

Autorefera t dr. T. Zająca oceniam pozytywnie zarówno pod względem merytorycznym (jako 

podsumowanie dotychczasowych dokona ń, refleksję uzasadniającą wybór dz ieła sta nowiącego 

kluczowe osiągnięcie artystyczne), jak formalnym i językowym. 

Działalność artystyczna - ocena (2002-2018) 

Niewdzięcznym zadaniem recenzenta jest dokonanie wiwisekcji na o rganizmie Artysty, który 

dobrowolnie się na n ią zgodz ił podejmując starania o przyznanie kwalifikacj i zawodowych. I dąc tym 

śl adem, muszę dokonać rozbioru wszystkich wymaganych form dz i ała lnośc i Kandydata ... 

W okresie od uzyskania tytułu doktora (2002 r.) do czasu z łoże nia przedmiotowej dokumentacji 

aktywność artystyczna dr. T. Zająca obejmowała: recita le so lowe, udz ia ł w koncertach w charakterze 

solisty, koncerty okazjonalne z solistami, zespołam i wokalnymi, instrumenta lnymi, wokalno

instrumenta lnymi, w tym wielokrotnie z filharmonią rzeszowską. 

Na 20 rec itali solowych wykonanych w kraju złożyły się m.in.: 

• festiwale: ,,Łańcuckie wieczory muzyki", ,,Deo Gloria" w Boguchwale, ,,Cantate Deo" w 

Rzeszowie, Festiwa l Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku, Międzywojewódzki Przegląd 
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Chórów w Rzeszowie, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Ars Musica" w Iwoniczu, 

festiwal „ Niedziela z muzyką u św . Mateusza" w Łodzi, 

• uroczystośc i oddania nowych lub odnowionych organów (Binarowa, Koz łówek, Głogów 

Małopolski, Mazury, Kolbuszowa Górna, Trzeboś, Będziemyśl, Werynia) 

• recitale w szkotach muzycznych (Jarosław) 

W programie występów solowych znalazły się następujące utwory: J. Podbielski - Preludium ind, N. 

Bruhns - Preludium in e, D. Buxtehude - Toccata ind BuxWV 155, Toccata in D BuxWV 139, Toccata 

in C BuxWV 137, J.S. Bach - Fantazja G-dur BWV 572, Preludium „doryckie" i Fuga BWV 538, 

Preludium i Fuga a-moll 543, Toccata i Fuga c-moll 546, Preludium i Fuga g-moll BWV 542, Toccata i 

Fuga d-moll BWV 565, fantazje chora łowe „Schmi..icke dich ... " BWV 654, ,, Nun komm der Heiden 

Heiland" BWV 659, ,,O Mensch, bewein Dein Si..inde groW' BWV 622, G.Ph. Haendel - Koncert 

organowy g-moll op. 4 nr 2, J. Pachelbel - Fuga d-moll, Prelud ium i Fuga c-moll, Toccata in e, Arie ze 

zbioru Sióstr Kla rysek w Starym Sączu, F. M endelssohn - I Sona ta f-moll op. 65, V Sonata O-dur op. 65 

M. Reger - ,,Straf mich nicht mit Deinem Zorn" op. 40 nr 2, J. Renner - li Sonata, I Suita op. 56, L. 

Vierne - Ili Symfonia op. 28, F. Nowowiejski - Noel en Pologne op. 31 nr 4, M . Sawa - Fuga-Bolero, 

,,Święty Boże", Fantazja Jasnogórska. 

Kandydat brat udzia ł jako solista w ponad 60 koncertach krajowych o większej obsadzie. Były tom.in.: 

• ,,Gaude Mater" w Częstochowie, Festiwal Muzyczny w Łańcucie, Letnie Wieczory im. 

Profesora Klemensa Gudela w Lutoryżu, wieczór muzyczno-poe tycki w ramach Dni Muzyki 

Chrześcijańskiej w Rzeszowie, Strzyżowska Jesień, Muzykalia Łańcuckie, 

• koncerty okazjonalne w świątyniach rzeszowszczyzny (Rzeszów, Górno, Kańczuga, Łańcut) 

• koncerty organowe z wychowankami, 

• koncerty z o rkiestrą symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej. 

Współwykonawcy-sol iści to m.in.: wokal iśc i - Piotr Kusiewicz, Jacek Ścibor, Jerzy Knetig, Marek 

Wolak, Joanna Ruszała, Maciej Bartczak; instrumentaliści - Krzysztof Kopeć (saksofon), Ewa Bocian ( 

flet),; dyrygenci - Jerzy Kosek, Grzegorz Oliwa, Stan i sław K rawczyński, Paweł Kotla, Jacek R. Delekta, 

Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Rodek, Tomasz Chmie l, Petru Andriesei; zespoły - Capella 

Cracoviensis, Filharmonia Rzeszowska, Rzeszowska Orkiestra Kameralna, Zespoły Wokalne Instytutu 

Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Strzyżowski Chór Kameralny, Stone Chora ł Society (Anglia), 

Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskie j. 

Wykonany repertuar stanowią m.in.: C. Saint-Saens: Ili Symfonia „Organowa", ,,Oratorium na Boże 

Narodzen ie", F. Nowowiejski - ,,Quo vadis, Domine", M . Durufle - ,,Requiem", A. Dworzak -

,,Requiem", W.A. Mozart - ,,Requiem", L. van Beethoven - ,,Missa so lemnis", M. Haydn - Missa a 4-

voci, F. Schubert - Msza G-dur, J.S.Bach - Pasja wg św. Jana, G. Faure - ,,Cantique de Jean Racine", G. 

Deak-Bardos - ,,Crucifigatur", G. Rutter - Msza G-dur, O. Respighi - ,,Pin ie rzymskie", ,,Fontanny", B. 

Marcello, A. Vivaldi - sonaty kameralne, pieśni kompozytorów polskich XIX/XX wieku, A. Schnittke -

Requiem, H. Schi..itz - ,,Siedem słów Chrystusa na Krzyżu", A.L. Webber - ,,Requiem", G. Faure -

,, Requiem", G. Holst- ,,Planety", I.J. Paderewski - Symfonia h-moll „ Polonia" op. 24, O.M. Żukowski -

Trzecia msza polska. 

Projekty zagraniczne stanowiło 6 koncertów: 

• 3 solowe - Bagnacavallo (Włochy), Lassee (Austria), Lubljana (Słowenia) 

• 3 kameralne - Lubljana (Słowenia), Bielefeld (Niemcy), Wiedeń (Austria) 
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Nietrudno zauważyć, że aktywność artystyczna Habilitanta skup ia ła się w omawianym okresie niemal 

wyłącznie na stosunkowo szeroko pojętym lokalnym obszarze kulturowym (południowo-wschodnia 

Polska), co - mając na uwadze ilość występów - postrzegam jako przejaw dużego zapotrzebowania 

tego środowiska na kompetencje Kandydata i jednocześnie uznanie dla nich. Znaczna przewaga 

występów o charakterze nie-solowym wskazuje na preferencje artystyczne Kandydata, których 

pewnej modyfikacji w kierunku aktywności solistycznej warto życzyć Mu na przyszłość . Mam 

nadzieję, że przyczyni się do t ego zrea lizowana płyta " habilitacyjna". Dysproporcja między ilością 

występów solowych i nie-solowych staje się mniej dokuczliwa po przeanalizowaniu programów 

wykonywanych z zespo łami (spis najważniejszych pozycji za łączam powyżej) - ich różnorodność i 

poziom trudności stanowi niemałe wyzwanie artystyczne. 

Na uwagę zasługuje repertuar nagrań płytowych ze współudziałem dr. Zająca, wydobywających na 

światło dzienne nieznane kompozycje: ze zbiorów Biblioteki Muzeum w Łańcucie , utwory re ligijne 

O.M. Żukowskiego i czy "Missa solemnis" lgnaza Rittera von Seyfrieda (nagranie nagrodzone Złotym 

Orfeuszem przyznanym przez francuska Akademie Fonograficzną). Działalność artystyczną oceniam 

pozytywn ie. 

Dorobek naukowy 

Dorobek naukowy Kandydata stanowią wystąpienia na 2 konferencjach naukowych (Rzeszów -

Instytut Muzyki U.Rz., Klasztor O.O. Dominikanów) i seminariach (seminaria dla muzyków 

kościelnych, dyrygentów i organistów - Rzeszów), których jest pomysłodawcą i organizatorem z 

ramienia U.Rz. Projekty są realizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim 

w Rzeszowie. Do 2018 roku odbyto się ich dzie sięć . Dorobek naukowy oceniam pozytywn ie. 

Działalność dydaktyczna 

Z przedstawionych dokumentów nie wynika, że na U.Rz. istnieje klasa organów, ilu ma studentów, od 

jak dawna s ię ksz tałcą. Podczas rozmowy z dr. T. Zającem otrzyma łam informację o rozpoczęciu przed 

trzema laty kształcenia na organach (licencjat) - krótki okres edukacji nie pozwala na razie wysnuć 

konkretnych wniosków. Mogę natomiast poinformować o efektach dydaktycznych 

(instrument alnych) w zakresie szkoły li st. Jako pedagog ZSM nr 1 w Rzeszowie ma na koncie 6 

absolwentów, którzy zostali przyjęci na studia do akademii muzycznych. Trzech z nich to laureaci 

szkolnych konku rsów organowych. Przytoczone informacje uznaję za dobrą prognozę dla rozwoju 

klasy organów na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Opieka dydaktyczna 

Dr Tomasz Zając sprawował op iekę (jako promotor) nad pracami dyplomowymi studentów -

zróżnicowa na tematyka tych prac była związana z organami w następujących obszarach: ochrona i 

renowacja, wpływ m uzyki na zdrowie, życie muzyczne w parafiach, twórczość kompozytorów 

ukierunkowanych li turgicznie, zagadnienia wykonawcze w twórczośc i kompozytorów, ro la muzyki w 

nabywaniu kompetencj i społecznych, lokalni twórcy i dz i ałacze kultury. Interesujący zakres 

t ematyczny sprzyja! utrwalaniu dziedzictwa kulturalnego i świadczy o preferencjach Kandydata w 

kierunku wspomnianej już dbałości o nie. 

Inne formy aktywności 

• współpraca z organizacjami i towarzystwami artystycznymi (St rzyżowsk ie Towarzystwo 

Muzyczne, Towarzystwo Muzyczne w Jarosław iu , parafie w Rzeszowie), 
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• uczestnictwo w pracach komisj i odb ierających nowo wybudowane lub wyremontowane 

instrumenty (Werynia, Będziemyśl, Górno, Trze boś, Mazury, Binarowa, Głogów Małopolski, 

Kozłówek) 

• udział w zespołach eksperckich i konkursowych komisji kwalifikacyjnych dla nauczyciel i 

ubiegających s ię o kolejny stopień awansu zawodowego (Katowice, Kraków). 

Nagrody i wyróżnienia 

Dr. T. Zając jest benclicjcntem nast9pujqcych nagród: 

• 2004 r. nagroda zespo łowa ( I stopnia) Rektora lJn iwersyte tu R1.es;,.owskicgo. 

• Zloty Orfeusz od Francuskiej Akademii Fonogralicznc.i za nagranie .. Missa solemnis·· 

l. Rittera von Scyfreda. 

• 2016 - medal srebrny 7.a d I ugolctn ią si ui.b<; ( Prezydent RP. Andrzej Duda). 

Dzieło artystyczne - ocena 

Wskazane przez Kandydata dzieło artystyczne stanowi płyta .. Joseph Renners·s Organ 
Music"' zarejestrowana na organach Kościoła [wangelicko-/\ugsburskiego p.w. św. Mateusza 
w Lodzi (opus 2360) i wydana przez !inne; DUX (nr 1370. 2018). 

data rejcstracj i: 2 - 4 maj a 2018 

Na program składają sic; następuj ące utwory: 

Preludia op. 41 ( 1905. wyd. Breitkopr & l-l acrtcl ) 

• nr I C-dur. 
• nr 2 a-moll 
• nr 3 G-dur 

11 Sonata organowa c-moll op. 45 ( 1900. wyd. Bosseneckcr) 

• Molto moderato 

• Adagio 
• Passacaglia. Andante 

I Suita organowa op. 56 ( 1903. wyd. Leuckart) 

Jak wskazują informacje biograficzne. Joseph Renner .Ir. po studiach w rodzinnej Raty1.bonic 
(F.X. Haber!. M.G. Halle r. .I. I lanisch) i nast9pnie w Monachium (.1.G. Rhcinbcrger) wrócił 
do rodzinnego miasta dopiero w 1893 roku po śmierci organisty tamtcj s;,.c_j katedry . .I. 
Hanischa. by objąć jego posad9. Dwa lata później. w 1895 roku rozpoczął pracę pedagogiczną 
w ratyzbo11sk iej szkole muzyki kośc iclnc_j. w której w 1900 roku odbył kilkumies ięczne studia 
w ramach 26. kursu - m.in. u Rennera - Feliks O\\'O\\'icjski. Aktywność większości 
pedagogów tamtejszej ue1.clni skupiała sic; gló\\nic na mu;,yce kościelnej: uc1.ąc kompozycji. 
dawali solidne podstawy warsztato\\'c (1.asady kontrapunktu. harmonii. ks1.taltowanic f"ormy). 
jednak efekt ko11cowy zawsze zależa ł od talentu wychowanka. Profesorowie - sami 
pozostając doskonale przygotowanymi do zawodu pedagoga i muzyka kościelnego -
niejednokrotnie nie dorównywal i wielkośc ią najznamicnits1.ym wychowankom . .Jakkohvick ,, 
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pełni bliska mi jcst idea wydobywania ,w światło clzicnne nazwisk niszowych kompozytorów 
(obernych w każdym kn;gu kulturowym). lrudno mi podzielić zachwyt I labi li tanta nad twórczością .I. 
Renncra. O ile przeko11uj,1ca wydaje mi s ię malown iczość i zgrabna forma Preludiów i 
poszczególnych części I Suity op. 56. o tyle 11 Sonata przcliidowana chromatyką i nie przekonująca 
w,) tpli wą urodą melodyki. sprawiła na mnie wrażenie monstrualnej wprawki kompozytorskiej . 

lnterprctac.ic; utworów .I. Rennera cechu.ie dui.c staranie Kandydata o ciekawą narrację . 

Miejscami agogika \\') daje si~ nawet nieco pr1.esadna i ✓.aburza_j qca p ł ynność przekazu lub 
niezgodna z oznaczen iam i w tek ście (reali1.ac_ja " ·ska1.ai1 agogicznych w Preludium a-moll. t. 

17: 1111 poco piu 111os.\·o real izowane _jak piu 11ws.rn: Prel udium C-dur rit. realizowane wt. 40. 
01.naczenie w partyturze dopiero\\' t. 42). \\ nielicznych miej scach daje s i ę również 

ZaLl\rnżyć brak realizacji \\·skaza11 dynamiunych (Preludium C-cl ur. t. 30: brak.ff' . li Sonata 
c-moll. cz. Ili t. I brak realizacji \\·skazaniapJJ). Bardzo dokładna jest natomiast reali zacja 
1.apisanego frazowan ia (ma ł y \\·y_ją tek: Prel udium a-moll. t. 4 trzecia miara po cezurze 
rozpoc1.yna nowy motyw zamiast kontynuować dot. 5 wg zap isu tekstowego: muzycznie to 
s ic; jednak broni). Obecne są też nie liczne .. chochlik i„ brzmieniowe (Preludium O-dur, t. 43. 
ostatnia miara - zak ł ócenia w montażu: li Sonata cz. 111 - t. 35 ostatnia ósemka w sopranie 
grana as. w tekśc ie jest/). Regi st racja Pre ludiÓ\\' ukazuje za lety brzmienia romantycznego 
instrumentu Ricgcra - _jednak chc iałoby sic; jc podziwiać w ba rdziej licznych. różnorodnych 

odsłonach . dostępnyc h dzi9ki bogatej dyspozycj i instrumentu w ł ódzkim kośc iele św. Mateusza. 
Swoją drogą - katedra w Ratyzbon ie dysponowała do 1905 roku. czyl i wcześniej ni ż powstały 

\\ SZystkie ut\,ory zarejestrowane prz.ez I labil itn nta. _jcclynic małymi organam i .J . 1-lcinssena z 1836 
roku (I man uał. 13 rcgistrÓ\\ ). Mol.na zatem i na leży przypuszczać. że wyobrafo ia clźw i9kowa 

Rennera kształtowała sic; p17.) oka1.als1.y111 instr11111cncic podczas studiów u .J.G. Rhcinbcrgera w 
Mo,rnchium. Sonata \\ycla_je sic; \\ y_j,J tkO\\O niewdzic;c1.nym ;,:adan icm dla wyko nawcy. Liczne 

zdwojenia akorclov.;c. pr1.eladowana narrac_ja harmoniczna. I iczne powtórzenia, brak dąże 11 

meloclyczno-harrnonicznych - wymagaj,) s;,:e1.egó lne_j oliarności w upi c;kszaniu pierwotnego 
wizerunku kompozycji. W mojej opin ii gc;sta faktura skłan ia do oszczędniejszej ni ż w 
nagran iu registrac_ji odcinkÓ\\f i .flora✓• do poszukiwania jasnych w swej delikatności. 

pastelowych brzmic11 \\' /J. 111/J i pp. Tc ostatn ie po1walalyby na większą linezję agogic1.rn1. 
której - w odróżnieniu od pozosta łych utworów - zabrak ł o w Sonacie. Habi litan t wykazał 

natomiast śc i s ł ą wi erność frazowania. 

W ostatniej częśc i Sonaty. Passacaglii. należy docen i ć umiejętne stopniowanie dynami ki ( 
choć w pierwszej so lowej wariacji chciałoby się lepszych proporcj i dynamicznych mic;dzy 
tematem i figuracją). 

W od różnieniu od statycznej in terpretacj i Sonaty wykonanie Suity cechuje swobodniejsza. 
sugestywna narracja i operowanie 1.rói.nicowanymi odcieniallli ko lorystycznymi. Cechy te 
p17.ydąją urody kompozycji o niełatwej w odbior✓.e konstrukcj i harmonicznej i rysun ku lini i 
me lodycznych. Szczegól nie przekona ł y lllnie interpretacje: Fughetty (elegancja agogiczna. 
stosowna do faktury polifonicznej). Tria (rolllan tyu.na odmiana tej forllly o wyeksponowanej 
p ły nnośc i narracj i). Elegii (dramatyzm U\\idoczniony w rormie zręczni e kształtowanej w 
warstwic kolorystycznej i narracyj nej) . Po emoc_jonalnc_j Elegi i oczeki wa łabym natomiast 
spokoj niejszej. bardziej ko_i ,1cc_j Rornanzy. a zwlas1.e1.a zako1iczcnia dobitn ie wieńczącego 
ca łość nagran ia. 
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Mimo powyższych uwag i refl eksj i realizac_j9 dzie ł a muzycznego oceniam pozytywnie w 
przekonaniu, że w kwestii pogłębiani a swe.i sztuk i wykonawcze.i Kandydat nie powiedzia ł 

_j eszcze ostatniego s ł owa . 

Posdumowanic 

Z przedstawionej przez dr. To111asza Za_jąca dokumentacj i wyn ika. że we wszystkich 
wymaganych dla potrzeb niniejszego postępowa ni a obszarach: artystycznym. 
pedagogicznym. naukowym i popularyza torskim jest On osobą aktywm1. potrzebną 

środow isku i budując<') jego krajobraz muzyczny. Poclkreśla_jąc szczegól ny dorobek w zakresie 
współpracy artystycznej z uznanymi so li stami i zespo ł ami. wypada Kandydatowi życzyć . aby 
uzyskane kwal ifikac_j c przyczyn i ły si9 do os iągnięc i a podobnych efektów \V dzia ła l nośc i 

sol istycznc_j . 

Konkluzja 

Niniejszym stwierdzam. że os iągn i9c i a artystyc:;:ne. naukowe. pedagogiu.ne i inne spe łn iają 

wy111agania artykułu 16 ustawy o stopn iach naukow-ych i tytule naukmvy111 oraz o stopn iach i 
tytu le w zakresie sztuki z dnia 14 111arca 2003 rok u (Dz.U. :;: 2016 r. poz. 882:;: późn. zm.) . 7 
uznanie111 rekomenduj <; nadanie Panu Dr. Tomasmwi 7.a_i,,cowi stopnia dok tora 
habil itowanego w dziedzinie si.tuk mu1.ycznych. \\ dyscypli nie artystyunc_j 
instrumenta l i styka . 

prof'. dr hab. Eli.bieta Wiechovvicz-Karolak 
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