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Katowice, dnia 25 kwietnia 2019 r. 
 
prof. dr hab. Wojciech Świtała     
Dziedzina: sztuki muzyczne 
Dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECENZJA 
dotycząca dzieła artystycznego, osiągnięć twórczych, artystycznych, 

naukowych i dydaktycznych doktora MARIUSZA KLIMSIAKA 
w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej 
instrumentalistyka. 

 
 
 
Zleceniodawca recenzji 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18a 
ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 
r. poz.1789). Zlecenie zostało podjęte w związku z decyzją CK  
z dnia 9 stycznia 2019 roku o powołaniu komisji habilitacyjnej  
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktora Mariusza 
Klimsiaka oraz wyznaczeniu mojej osoby recenzentem w tym 
postępowaniu.  

Do przesłanej mi przez dziekanat Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kopii 
pisma Centralnej Komisji dołączona została dokumentacja zgodna 
z obowiązującymi aktami prawnymi. 

 
 

Podstawowe dane o Habilitancie: 

Pan dr Mariusz Klimsiak jest absolwentem Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. 
Jerzego Sulikowskiego. Dyplom magisterski uzyskał w roku 2002. Swoje 
umiejętności doskonalił uczestnicząc w kursach mistrzowskich 
prowadzonych przez tak uznanych artystów jak: Katarzyna Popowa- 
Zydroń, Ewa Pobłocka, Naum Starkmann, Aleksjej Orłowiecki, Viera 
Nossina czy Dang Thai Son. W roku 2009 otrzymał stopień doktora 
sztuki przedstawiając pracę pt. „Dwa oblicza romantycznej sonaty 
fortepianowej – rozważania na podstawie Sonaty h-moll Franciszka 
Liszta oraz Sonaty f-moll op. 5 Johannesa Brahmsa”. Promotorem w 
jego przewodzie kwalifikacyjnym był prof. Jerzy Sulikowski. 

Pan dr Mariusz Klimsiak jest laureatem kilku znaczących konkurów 
ogólnopolskich, w tym III Konkursu im. Fryderyka Chopina oraz 
Konkursu Muzyki XX w. Posiada w swoim dorobku kilka płyt CD. 
Od roku 2003 habilitant zatrudniony jest w Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, od roku 2010 na stanowisku 
adiunkta.  
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OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

Do oceny w postępowaniu habilitacyjnym Pan dr Mariusz Klimsiak 
wybrał swoją autorską płytę CD zawierającą nagrania Sonaty B-dur 
op.106 Ludwiga van Beethovena oraz Sonaty op.1 Albana Berga. 
Płyta wydana została staraniem wydawnictwa Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku 2018. Rejestracji 
materiału fonograficznego dokonał z należytą starannością Kamil 
Kęska. 

W opublikowanej we Włoszech w 2002 roku książce pt. „Rozmyślania, 
wspomnienia, dzienniki” Henryk Neuhaus cytuje następujące słowa 
młodego Ferruccio Busoniego: „Życie ludzkie jest zbyt krótkie, aby 
można było opanować Sonatę Hammerklavier Beethovena.  Zdanie to z 
pewnością nie jest przejawem kokieterii wybitnego włoskiego pianisty 
i kompozytora. Sonata op. 106 to wyzwanie, którego mogą podjąć się 
jedynie nieliczni pianiści. To utwór pod każdym względem kompletny, 
piętrzący przed wykonawcą niesłychane trudności techniczne, formalne 
i wyrazowe. Duże uznanie należy się habilitantowi już za samo 
podjęcie się tak wyjątkowego zadania.  

Interpretację dra Mariusza Klimsiaka oceniam bardzo pozytywnie. 
Potwierdza ona znakomite przygotowanie warsztatowe pianisty. 
Wszystkie struktury akordowe brzmią tutaj bardzo transparentnie, 
proporcje wyważone są znakomicie. Artykulacja jest bardzo 
przejrzysta, a pedalizacja w pełni czytelna, by nie powiedzieć 
oszczędna. Słuchając tego wykonania skupiamy się raczej na detalu, 
ale nie oznacza to bynajmniej braku spójności pulsacyjnej. Jeśli 
miałbym użyć jednego określenia, to nazwałbym tę interpretację 
wiarygodną. To wartość sama w sobie, nabierająca jeszcze większej 
wagi przy ocenie dzieł o tak dużej złożoności. Unikanie przesady 
i równowaga środków wyrazowych jest tutaj w pełni zasadnym wyborem. 
Czy można inaczej? Oczywiście, że tak. Jestem też przekonany, że  
w przyszłości interpretacja habilitanta będzie się zmieniać. Jest to 
fascynujący proces, szczególnie widoczny podczas wieloletniego 
obcowania z dziełami wybitnymi.  

W przypadku tego nagrania można byłoby rozważyć jeszcze 
precyzyjniejsze rozplanowanie dynamiki oddające w pełni intencje 
kompozytora np. pp, pp sempre, efekty subito. Swoją drogą należy 
mieć nadzieję, że w przyszłości technika rejestracji dźwięku ułatwi 
nieco pianistom osiąganie ekstremalnego piano w studio nagraniowym. 
Póki co, jest to rzeczywiście niezwykle trudne. Warto 
poeksperymentować też z podstawowymi jednostkami pulsacyjnymi, np.  
w pierwszej części. Wydaje się, że odrobinę wyraźniejszy kontur 
dwutaktu dawałby jej nieco większą spójność konstrukcyjną. Poza 
wszystkim jednak należy docenić szlachetność całej interpretacji. 
Zarówno w intymnych kantylenach trzeciej części jak i dużych 
kulminacjach fortissimo gatunek brzmienia i balans tonalny 
instrumentu są najwyższej próby. 

Oprócz op.106 Beethovena na przedstawionej przez doktora Mariusza 
Klimsiaka płycie znajduje się nagranie Sonaty op.1 Albana Berga. 
Jest to interpretacja bardzo satysfakcjonująca, w pełni przemyślana, 
spójna formalnie. Dobór temp poszczególnych sekwencji tematycznych 
uważam za optymalny. Ciekawa kolorystyka, logiczne przeprowadzone 
imitacje, wyborne konstruowanie kulminacji, piękny nastrój tematu 
drugiego, myśli końcowej ekspozycji, początku przetworzenia oraz 
kody utwierdzają mnie w przekonaniu, że stylistyka tej kompozycji 
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jest szczególnie bliska habilitantowi. Obszar rozszerzonej 
tonalności eksploruje on z wielkim znawstwem i wyczuciem. Jedyna 
rzecz, która zastanawia to fakt pominięcia powtórzenia ekspozycji. 
Czy była to chęć pokazania niezwykłej symetrii tego utworu (55+55+69 
taktów), czy stały za tym jakieś inne względy?  Niezależnie od tej 
wątpliwości interpretację doktora Mariusza Klimsiaka uważam za 
znakomitą. 

Reasumując, na autorskiej płycie CD Pan dr Mariusz Klimsiak 
przedstawia swoje wizje dwóch wybitnych arcydzieł literatury 
fortepianowej. Jego interpretacje są świadome i twórcze. Całego 
materiału słucha się z wielkim zainteresowaniem. Gra habilitanta 
wzbudza duży szacunek. Dzieło artystyczne Pana doktora Mariusza 
Klimsiaka przyjmuję bez zastrzeżeń. 

 
 
 

 
OCENA DOROBKU HABILITANTA 

I.Działalność artystyczna 

Pan dr Mariusz Klimsiak jest pianistą wszechstronnym, dysponującym 
bardzo szerokim i zróżnicowanym repertuarem, zarówno solowym jak  
i kameralnym. Zakres jak i różnorodność materiału muzycznego, który 
udało mu się dotychczas przyswoić budzi najwyższe uznanie. Co warte 
podkreślenia, habilitant sięga najczęściej po dzieła 
najwybitniejsze, wymagające najwyższego kunsztu wykonawczego oraz 
pogłębionej wiedzy muzycznej. Warto w tym kontekście wymienić 
chociażby kilka z jego solowych pozycji repertuarowych: 

J.S. Bach – Wariacje Goldbergowskie 
L. van Beethoven – Sonaty: f-moll op.57 „Appasionata”, B-dur 

op.106 „Hammerklavier”, c-moll op.111 
F. Chopin – Sonata h-moll op.58 
F. Liszt – Sonata h-moll 
J. Brahms – III Sonata fortepianowa f-moll op.5 
S. Prokofiew – VI Sonata fortepianowa A-dur op.82 

W przedstawionej dokumentacji przewodowej odnalazłem wykaz ponad 
80. koncertów i recitali w kraju, jak i za granicą (Hiszpania 
Niemcy, Ukraina, USA). Wśród nich na szczególne wyróżnienie 
zasługują koncerty symfoniczne, podczas których habilitant 
występował w roli solisty wykonując: V Koncert fortepianowy Es-dur 
op.73 Beethovena, koncerty Schumanna i Chopina, III Koncert 
fortepianowy d-moll op.30 Rachmaninowa, I Koncert c-moll op.35 
Szostakowicza, Koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego, Koncert 
na fortepian i instrumenty dęte Strawińskiego. W programach ponad 20 
recitali solowych, oprócz fundamentalnych dzieł literatury 
fortepianowej wymienionych już wcześniej, znalazły się m. in. utwory 
Bacha, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Schumanna, Chopina, Liszta, 
Griega, Paderewskiego oraz Berga. Pozostałe udokumentowane występy 
to około 40 koncertów kameralnych z równie znamienitymi pozycjami 
repertuarowymi takimi jak: sonaty skrzypcowe: Beethovena (w tym 
Sonata A-dur op.47 „Kreutzerowska”), Brahmsa (d-moll op.108), 
Debussy’ego, Francka, tria: Mozarta, Beethovena, Chopina, 
Czajkowskiego, kwintety: Zarębskiego, Bacewicz, Tansmana, koncert D-
dur op.21 Chaussona na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy. 
Do tego dochodzą występy z wokalistami oraz koncerty na 
instrumentach historycznych. Tutaj w sposób szczególny wyróżniłbym 
wykonanie Sonaty B-dur op.106 Beethovena na fortepianie Broadwooda. 
To absolutnie spektakularne wydarzenie artystyczne.  
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Pan doktor Mariusz Klimsiak nie stroni również od wykonywania 
utworów współczesnych. W programach jego koncertów znajdujemy utwory 
m. in. Witolda Lutosławskiego, Arvo Pärta czy Michała Dobrzyńskiego.  

Pianista posiada w swoim dorobku kilka nagrań płytowych. Poza 
przedstawioną do oceny w ramach procedury habilitacyjnej płytą z 
sonatami Beethovena i Berga, zarejestrował również w 2017 roku II 
Koncert fortepianowy op.21 Chopina na kopii historycznego 
instrumentu Pleyela z towarzyszeniem zespołu Capella Cracoviensis. 
Wcześniej, bo w 2012 roku uczestniczył w nagraniu utworów Michała 
Dobrzyńskiego, które zostały opublikowane przez firmę DUX. 

Podsumowując należy stwierdzić, że niewielu pianistów (nie tylko w 
naszym kraju), jest w stanie wykazać tak imponujący dorobek 
repertuarowy. W większości prezentowane publicznie przez doktora 
Mariusza Klimsiaka utwory to dzieła o najwyższym stopniu trudności. 
To świadomie wybrana i konsekwentnie realizowana przez niego linia 
rozwoju artystycznego. Dorobek artystyczny habilitanta przyjmuję z 
wielkim uznaniem. 
 
II. Dorobek dydaktyczny i naukowy 

Od roku 2003 Pan dr Mariusz Klimsiak jest pracownikiem naukowo-
dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Bydgoszczy. Zatrudniony kolejno na stanowiskach instruktora (2003-
2004) i asystenta (2004-2010), w październiku 2010 roku objął 
stanowisko adiunkta. W swoim autoreferacie habilitant wspomina 
również o pracy w szkolnictwie artystycznym niższych szczebli, 
jednak w jego autorskim wykazie jednostek artystycznych, w których 
był zatrudniony nie odnalazłem bardziej szczegółowych informacji na 
ten temat.  

Działalność pedagogiczną habilitanta cechuje duża różnorodność. 
Poza pełnieniem funkcji asystenta w klasach fortepianu tak wybitnych 
pedagogów jak profesorowie Jerzy Sulikowski, Jerzy Godziszewski, Ewa 
Pobłocka czy Maria Murawska prowadził zajęcia jako korepetytor  
i akompaniator. Wykładał również przedmioty kameralistyka oraz nauka 
akompaniamentu z grą a vista. Obecnie kształci własnych studentów  
w ramach przedmiotu instrument główny. Pod jego kierunkiem dyplomy 
akademickie uzyskała do tej pory piątka studentów.  

Pomimo stosunkowo niedługiego stażu pedagogicznego dr Mariusz 
Klimsiak może poszczycić się sukcesami swoich wychowanków na 
konkursach „Musica Insieme” w Wenecji (2015) oraz na ogólnopolskim 
konkursie kameralnym w Bydgoszczy (2014). 

Z uwagi na fakt, że habilitant jest przede wszystkim bardzo 
aktywnym muzykiem-praktykiem działalność stricte naukowa nie może 
znajdować się w głównym nurcie jego zainteresowań. Niemniej jednak 
warto wspomnieć w tym punkcie oceny jego dorobku o bardzo 
interesującym wykładzie, który dr Mariusz Klimsiak wygłosił w ramach 
sympozjum naukowego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w roku 2018. 
Nosił on tytuł „Akustyka a interpretacja dzieła muzycznego”.  

Konkludując należy podkreślić dużą aktywność pedagogiczną 
habilitanta oraz docenić różnorodność tej działalności. Wymogi 
stawiane w tym zakresie młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym 
zostały spełnione bez zastrzeżeń. 
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III. Działalność organizacyjna i popularyzująca sztukę  

Ten punkt recenzji należałoby zamknąć w jednym zdaniu. Pan dr 
Mariusz Klimsiak jest obecnie urzędującym dziekanem wydziału 
instrumentalnego jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
uczelni artystycznych w naszym kraju.  
Dopełniając zatem jedynie wymogów formalnych chciałbym podkreślić 
wieloletnią bardzo aktywną pracę habilitanta na rzecz macierzystej 
Uczelni oraz środowiska muzycznego Bydgoszczy.  
Pan dr Mariusz Klimsiak jest współpomysłodawcą i współrealizatorem 
projektu Paderewski Piano Academy. Jest to projekt o zasięgu 
międzynarodowym, z wielkim powodzeniem realizowany od 2009 roku 
przez Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, 
którego członkiem jest habilitant od 2013 roku. 
Pianista jest czynnym animatorem kultury w regionie, organizatorem 
wielu koncertów. Bardzo aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do 
kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. 
Paderewskiego, gdzie od lat pełni również funkcję sekretarza jury. 
   
 
KONKLUZJA 

Pan dr Mariusz Klimsiak to bardzo aktywny, świadomy swoich celów 
artystycznych pianista i pedagog. Jego dotychczasowy dorobek należy 
uznać za znaczący, w pełni odpowiadający wymogom stawianym  
w postępowaniu habilitacyjnym. Jego umiejętność łączenia własnej 
działalności artystycznej z czasochłonnymi funkcjami 
administracyjnymi na Uczelni jest imponująca.  
Jestem pewny, że w następnych latach kandydat, już jako samodzielny 
pracownik naukowo-dydaktyczny, w optymalny sposób rozwinie swój 
wszechstronny potencjał artystyczny, naukowy i organizacyjny. 

Stwierdzam, że Pan dr Mariusz Klimsiak spełnia wymagania art.16 
pkt.2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r. poz.1789). 
 

Osiągnięcia Pana doktora Mariusza Klimsiaka w pełni przyjmuję.  
 

     
 

    
 
 


