


PROGRAM: 

  10.00 - 15.30   Warsztaty Klarnetowe 

  16.00 - 17.00   Koncert  

 Orkiestra klarnetowa złożona z uczestników warsztatów pod dyrekcją prof. B. Ocieszaka  (J. Strauss - Perpetuum Mobile)  

 Kwartet Klarnetowy: Andrzej Wojciechowski, Grzegorz Wieczorek, Artur Pachlewski i Bogdan Ocieszak 

  17.00 - 18.00   Indywidualne konsultacje nauczycieli z prowadzącymi warsztaty

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich klarnecistów i pedagogów klarnetu. Ukończył studia w gdańskiej Akademii Muzycznej, uzyskując dyplom 

w klasie klarnetu profesora Andrzeja Pietrasa. 

Od roku 1989 pracuje w macierzystej uczelni, w której pokonał wszystkie szczeble naukowej kariery. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału 

Instrumentalnego i jest członkiem uczelnianego Senatu. Wśród jego uczniów i absolwentów jest wielu solistów, laureatów znaczących konkursów 

muzycznych muzyki kameralnej oraz solowej w kraju i za granicą, wypromował sporą liczbę doktorantów. Absolwenci profesora Ocieszaka pracują 

w najlepszych polskich orkiestrach i za granicą. Jako cenionemu specjaliście często powierzana jest mu funkcja recenzenta w przewodach 

habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora. 

Profesor Bogdan Ocieszak jest bardzo aktywnym artystą. Koncertuje jako kameralista, gra solowe koncerty z orkiestrą, stale też występuje jako 

klarnecista i klarnecista basowy orkiestry Filharmonii Bałtyckiej. Prowadzi też mistrzowskie kursy interpretacji i bierze czynny udział w pracach jury 

wielu konkursów muzycznych. Od lat jest dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych w Gdańsku. Ostatnia edycja 

konkursu zgromadziła ponad stu uczestników z całego świata. 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Bogdana Ocieszaka (dyplom  

z wyróżnieniem). Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez takie osobowości jak: Andrew Marriner, Jean -Marc 

Fessard, Walter Vitek, Wojciech Mrozek, Brenno Ambrosini, Joseph Fuster, Nicolas Baldeyrou, Antonio Saiote, Alessando Travaglini, Gábor 

Varga. W latach 2002-2003 studiował w klasie mistrzowskiej Joan Enric Lluna pod egidą Conservatori Superior De Musica w Castello. 

Wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na konkursach klarnetowych i kameralnych zarówno w kraju jak i za granicą. Dwukrotny 

stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako solista i kameralista koncertował w Niemczech, Włoszech, Francji,  Anglii, 

Szwecji, Monako, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hiszpanii, Danii, Holandii, Czechach, RPA, Chinach i wielu miastach Polski.  

Aktualnie pełni funkcję pierwszego klarnecisty Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Stale współpracuje również z 

Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Prowadzi niezwykle intensywną działalność kameralną. Wraz ze Sławomirem Wilkiem (fortepian) 

współtworzy formację Inspiro Duo. Jest również członkiem Mozartowskiego Zespołu Basethornowego, Gdańskiego Tria Stroikowego oraz 

nietuzinkowego zespołu Zagan Acoustic, specjalizującego się w wykonywaniu muzyki z pogranicza jazzu, folku czy world music.  

Urodzony 1974 roku. Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie klarnetu prof. Andrzeja Pietrasa. W 1996 roku 

rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem tego samego pedagoga. Po śmierci prof. Andrzeja Pietrasa został 

studentem prof. Marka Schillera, w którego klasie ukończył studia z wyróżnieniem w 2001 roku.  

Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów, pracując pod kierunkiem tak wybitnych pedagogów jak: Andrzej Janicki, Mieczysław 
Stachura, Philippe Cuper, Wolfgang Meyer, Jean-Marc Fessard, Antonio Saiote, David Campbell. 

Grzegorz Wieczorek jest I klarnecistą orkiestry Państwowej Opery Bałtyckiej, wielokrotnie wyjeżdżając na tourne zagraniczne (Niemcy, 

Holandia, Dania, Luxemburg, Estonia). Jako muzyk tejże orkiestry miał okazję wielokrotnie wystąpić na festiwalach operowych w 

Bydgoszczy, Poznaniu, a także na organizowanym i transmitowanym przez francuską telewizję Mezzo, festiwalu operowym w Szeged na 

Węgrzech. Grzegorz Wieczorek współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego. Koncertował, jako solista z 

Akademicką Orkiestrą Symfoniczną i Poznańską Orkiestrą Kameralną. Jako kameralista związany jest z kwartetem klarnetowym 

„Hevelius”, Gdańskim Zespołem Instrumentów Dętych, a także z Mozartowskim Zespołem Basethornowym.  

Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych sięgających XIX wieku. Jako jedyny Polak ukończył studia w klasie Eduarda 

Brunnera w Niemczech oraz warszawską Akademię Muzyczną i European Mozart Academy. Występował z koncertami (festiwale Mozart 

Foundation, Luciano Berio, Kronos Quartet…) oraz nagrywał dla rozgłośni radiowych i firm fonograficznych (BBC, DUX, Legato, Musica Sacra, 

Polskie Radio, SONY, NAXOS… - ok. 20 płyt CD) solistyczny repertuar klarnetowy od Telemanna przez Mozarta i Pendereckiego do młodych 

kompozytorów współczesnych. Płyta z jego udziałem zdobyła Supersonic Pizzicato Award w Luksemburgu, inne były trzykrotnie nominowane do 

nagrody FRYDERYK. 

Oprócz klasycznej działalności koncertowej i fonograficznej Artur Pachlewski stara się także popularyzować sztukę gry na  klarnecie i klarnecie 

basowym, m.in.: prowadząc klasę swojego instrumentu w ZPSM nr 1 i ZPSM nr 4 w Warszawie, wykładając na kursach muzycznych, biorąc udział 

w pracach komisji konkursowych, recenzując wydawnictwa muzyczne (m.in. dla CEA), nagrywając muzykę filmową, uczestnicząc w projektach 

muzyki improwizowanej oraz podejmując wyzwania naukowe (uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w gdańskiej AM). Stworzył internetową 

postać Doktora Klarnecika :-)  


