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w ostatniej części, wypełnionych nowatorską 
treścią. Zgodnie z założeniami stylistyki neokla-
sycznej kompozytor sięga także po tradycyjne 
środki techniki kompozytorskiej, takie jak polifonia 
w Fudze i w Canonie, lecz używa ich, szczególnie 
w III. części, w oderwaniu od ich pierwotnych 
własności tonalnych. Cykl ukształtowany jest 
z jednej strony na zasadzie kontrastu, dynamiczne 
Divertimento zestawione z powolną liryczną Ele-
gią, czy śpiewny Canon zestawiony z energicznym 
Finałem, z drugiej strony zaś pojawia się tendencja 
do integracji cyklu przez połączenie materiałowe, 
temat Fugi stanowi następnie podstawę Improwi-
zacji a także pojawia się w Finale. Nad wszystkim 
góruje jednak dbałość Tansmana o barwę brzmie-
nia tworzącą niezwykły klimat dzieła.
 II Sonata na skrzypce i fortepian Krzysztofa 
Pendereckiego zamykająca płytę, skomponowana 
w 2000 roku, w okresie powstania monumen-
talnych dzieł tego kompozytora: Credo (1998) 
i Siedem Bram Jerozolimy (1996), sama zdradza 
również patetyczne cechy. �ozbudowany, pięcio- cechy. �ozbudowany, pięcio-
częściowy cykl przyjmuje formę łukową, w któ-
rej centralną pozycję stanowi kontemplacyjna 
część III. Notturno. Części zestawione są ze sobą 
na zasadzie kontrastu agogicznego, dynamicznego 
oraz wyrazowego. Części I. Larghetto, III. Notturno, 
V. Andante o charakterze refleksyjnym kontrastują 
z żywiołowymi częściami II. Allegretto scherzando 
i IV. Allegro. Język muzyczny stanowi pewną 
syntezę idei kompozytora. Mimo iż autor Sonaty 
posługuje się całą skalą dwunastotonową, wyraź-
nie traktuje ją w sposób melodyczno-harmoniczny. 
Dzieło jest także niezwykle spójne motywicznie 

przez zastosowanie struktur integrujących cykl. 
Dominującą rolę przejawia liryczny temat główny 
Notturno, zapowiadany wielokrotnie w poprzed-
nich częściach, powracający w ostatniej części 
cyklu, stanowiący jakby główne motto dzieła. 
W centralnym punkcie Notturno, pojawia się 
także niezwykła, quasi chorałowa tonalna melo-
dia tranquillo, wprowadzona w partii fortepianu 
na tle długiego dźwięku c1 skrzypiec, stojąca jakby 
w opozycji do atonalnie kształtowanego materiału 
dźwiękowego dzieła, przywoływana dwukrotnie 
w tej części, a także w finale. Sonata powstała 
na zamówienie wybitnej skrzypaczki Anne-Sophie 
Mutter, szybko jednak znalazła się w repertuarze 
innych czołowych instrumentalistów. 

Barbara Żłobecka
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Utwory zaprezentowane na płycie łączy nie tylko 
wspólna obsada na skrzypce i fortepian. Wyra-
stają ze wspólnego korzenia – wyszły spod pióra 
jednych z najwybitniejszych polskich kompozy-
torów XX wieku: Grażyny Bacewicz, Aleksandra 
Tansmana i Krzysztofa Pendereckiego. Łączy je 
także cykliczne kształtowanie dzieła. Podejście do 
owej cykliczności jest jednak u każdego z kompo-
zytorów zupełnie odmienne. �óżnie kształtuje się 
także w utworach relacja skrzypce – fortepian, 
można jednak zauważyć, że oba instrumenty 
spełniają u każdego z twórców równorzędne role. 
Słuchając tych dzieł odnosi się wrażenie, mimo 
ich odrębności i oryginalności, iż istnieje jesz-
cze jeden zespajający je czynnik. Być może jest 
to owa transcendentna treść muzyczna, przeni-
kająca twórców, którzy wzrastali we wspólnym 
środowisku muzycznym, kulturowym czy narodo-
wościowym, zaobserwowana w dziełach polskich 
kompozytorów przez Bacewiczównę: „Każdy 
z kompozytorów polskich idzie własną drogą. 
Mam na myśli nie tylko techniki kompozytorskie 
czy notacje, a ostateczny wynik. Jednak istnieje 
coś, co łączy utwory polskich kompozytorów – 
coś nadrzędnego. Jest to wewnętrzna ich treść 
– oczywiście treść czysto muzyczna.”
 IV Sonata na skrzypce i fortepian Grażyny Bace-
wicz (z 1949 roku), mimo iż powstała w neokla-
syczno–folklorystycznym okresie twórczości kom-
pozytorki, zdradza pewne cechy neoromantyczne. 
Uwydatniają się głównie w drugiej części cyklu 
– Andante ma non troppo. Powtarzające się dono-
śne arpeggia fortepianu zawieszone na dźwięku 
e1, przeplatane liryczną barkarolą budują niezwykłe 

napięcie. �omantyczny charakter sugerują także 
pojawiające się określenia takie jak con passione, 
czy molto espressivo (występujące w IV. części 
– Finale). Natomiast neoklasyczne wzorce styli-
styczne ujawniają się zarówno w konstruowaniu 
całego cyklu sonatowego, jak i poszczególnych 
jego części (I. część Moderato będąca formą 
sonatową, III. część – skoczne, błyskotliwe Sche-
rzo). IV Sonata Bacewicz jest dziełem niezwykle 
zróżnicowanym pod względem emocjonalnym, 
z jednej strony energiczna (temat pierwszy I. 
części), momentami liryczna (część II.), a nawet 
żartobliwa (część III. Scherzo czy temat poboczny 
IV. części), w swej budowie jednak niezwykle 
spójna. Kompozycja ta jest jednym z bardziej 
znaczących utworów w całej twórczości kompo-
zytorskiej Bacewiczówny, w kontekście którego 
została określona przez znanego polskiego krytyka 
muzycznego Stefana Kisielewskiego „współcze-
snym Brahmsem”.
 Fantazja na skrzypce i fortepian Aleksandra Tan-
smana należy w polskim środowisku do dzieł mało 
znanych i rzadko wykonywanych. Mimo iż twór-
czość tego kompozytora była popularna za gra-
nicą, to w Polsce swój renesans zaczęła przeży-
wać dopiero w latach 80-tych, czyli pod koniec 
życia Tansmana. Fantazja powstała w 1963 roku. 
Dedykowana małżeństwu wybitnych muzyków, 
pianistce Dianie Anderson i skrzypkowi André 
Gertlerowi, zdradza wirtuozowskie cechy. Całe 
dzieło utrzymane jest w stylu neoklasycznym, 
objawiającym się w predylekcji do form i gatun-
ków klasycznych, takich jak Divertimento w części 
I, Fuga w części III, Canon w części V i Scherzo 
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of classical forms and genres, such as Diverti-
mento in the first movement, Fugue in the third 
movement, Canon in the fifth one, and Scherzo 
in the last movement. However, they are fil-
led with innovative content. In accordance 
with the assumptions of the neoclassical style, 
the composer also reaches for traditional means 
of compositional technique, such as polyphony 
in Fugue and in Canon, but he uses them, particu-
larly in the third movement, in isolation from their 
original tonal qualities. On the one hand, the cycle 
is formed on the basis of contrast, dynamic Diver-
timento is juxtaposed with slow, lyrical Elegy, 
or melodious Canon juxtaposed with energetic 
Finale; on the other hand, there is a tendency 
to integrate the cycle by the means of material 
connection – the theme of Fugue constitutes 
the basis of Improvisation and it also appears 
in Finale. However, the predominant factor is 
Tansman’s concern for the sound colour, which 
contributes to the unique atmosphere of the work.
 Sonata No. 2 for violin and piano by Krzysz-
tof Penderecki, which closes the CD, was com-
posed in 2000, in the time when the composer 
created such monumental works as Credo (1998) 
and Seven Gates of Jerusalem (1996); Sonata 
itself also reveals pompous traits. The extended 
five-movement cycle has an arch form, in which 
the central place is occupied by the contempla-
tive third movement, Notturno. The movements 
are juxtaposed on the basis of agogic, dynamic, 
and expressive contrasts. The first movement 
– Larghetto, the third – Notturno, and the fifth – 
Andante, all of reflexive character, contrast with 

the remaining lively movements: II Allegretto 
scherzando and IV Allegro. The musical langu-
age constitutes a certain synthesis of the com-
poser’s ideas. Despite the fact that the author 
of Sonata uses the whole twelve-tone scale, 
he clearly treats it in a melodic and harmonic 
way. The piece is also extremely coherent as 
far as the motifs are concerned due to the use 
of structures which integrate the cycle. The main 
lyrical theme of Notturno has the dominating role 
– it is announced a number of times in previous 
movements, it also returns in the last movement 
of the cycle; it is the main motto of the compo-
sition. In the central point of Notturno, there also 
appears a unique quasi-chorale tonal melody, 
tranquillo, introduced in the part of the piano on 
the background of the long c1 sound of the vio-
lin, which seems to be opposed to the atonally 
shaped sound material of the piece; it is evoked 
twice in the movement, as well as in the finale. 
Sonata was written on commission for outstan-
ding violinist Anne-Sophie Mutter; however, 
it soon entered the repertoire of other leading 
instrumentalists.

Barbara Żłobecka
Translated by Żaneta Pniewska

The  fact  that  the  p ieces  p resented  on 
the CD are dedicated to violin and piano is not 
the only feature they have in common. They 
grow from the same root – they were written by 
one of the most outstanding Polish composers 
of the 20th century: Grażyna Bacewicz, Aleksan-
der Tansman, and Krzysztof Penderecki. They 
also share the cyclical construction of the piece. 
However, the attitude to the cyclicality differs 
in each of the composers. The relationship vio-
lin-piano is also shaped differently; yet it can be 
observed that both instruments play equal roles 
in each of the artists. While listening to those 
works, one can have an impression, despite 
their distinctiveness and originality, that there 
is one more factor which unifies them. Perhaps 
it is the transcendent musical content permeating 
the artists who were raised in a common musi-
cal, cultural, or national environment; this content 
in the works of Polish composers was observed by 
Bacewicz: “Each of the Polish composers follows 
his or her own path. I mean not only the compo-
sitional techniques or notation but the final result. 
However, there is something that unites the works 
of Polish composers – something superior. It is 
their inner content – of course only the musical 
one.”
 Sonata No. 4 for violin and piano by Gra-
żyna Bacewicz (1949), despite the fact that 
it was created in the neoclassical and folkloric 
period of the composer’s work, reveals certain 
neoromantic features. They are present mainly 
in the second movement of the cycle – Andante 
ma non troppo. The repeated loud piano arpeggios 

are suspended on e1; they are interwoven with 
a lyrical barcarolle, creating an incredible tension. 
The romantic character is also suggested by 
such remarks as con passione or molto espres-
sivo (appearing in the fourth movement – Finale). 
On the other hand, the neoclassical stylistic pat-
terns reveal themselves both in the construction 
of the whole sonata cycle and in its particular 
movements (the first movement – Moderato 
being a sonata form, the third movement – lively, 
brilliant Scherzo). As far as the emotions are con-
cerned, Bacewicz’s Sonata No. 4 is an extremely 
varied work; sometimes it is energetic (the first 
theme of the first movement), sometimes lyrical 
(the second movement), and at times even humo-
ristic (the third movement – Scherzo or a side 
theme in the fourth movement); at the same 
time it is very coherent. The composition is one 
of the most important pieces in Bacewicz’s 
works, in the context of which she was called 
“the contemporary Brahms” by Stefan Kisielewski, 
a renowned Polish music critic.
 Aleksander Tansman’s Fantasy for violin 
and piano belongs to little known and rarely per-
formed pieces in the Polish community. Despite 
the fact that the works of the composer were 
popular abroad, in Poland they started to expe-
rience a renaissance only in the 1980s, i.e. at 
the end of Tansman’s life. Fantasy was created 
in 1963. It was dedicated to a couple of outstan-
ding musicians, pianist Diana Anderson and vio-
linist André Gertler; it reveals virtuoso features. 
The whole piece is maintained in the neoclas-
sical style, which is proven by the preference 
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w Gdańsku. Od 2003 roku pracuje w macierzystej 
uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta.
 Od 2006 roku współtworzy kwartet smycz-
kowy NeoQuartet specjalizujący się w wykonaw-
stwie muzyki współczesnej. Zespół ma w swoim 
dorobku wiele płyt wydanych przez wytwórnię 
DUX, Acte Préalable, Gavia Music, Soliton. 
Kwartet był dwukrotnie nominowany do nagrody 
muzycznej „Fryderyk”. NeoQuartet wystąpił już 
na wielu prestiżowych festiwalach w Polsce 
(Warszawska Jesień, Musica Electronika Nova, 
Poznańska Wiosna Muzyczna, Nostalgia, Gdański 
Festiwal Muzyczny) i na arenie międzynarodowej 
(Kontrasty-Ukraina, Other Sound-�osja, Beijing 
Modern – Chiny, �andfestspiele-Niemcy, i inne). 
W 2012 i 2014 roku muzycy wystąpili z projektem 
„Głosy Gór” przy okazji oficjalnych wizyt Prezy-
denta �P Bronisława Komorowskiego w Lozannie 
i Palermo. NeoQuartet jest organizatorem festi-
walu NeoArte-Spektrum Muzyki Nowej.

Karolina PIĄTKOWSKA-NOWICKA graduated 
with honours from the Academy of Music 
in Gdańsk in the class of Prof. Henryk Keszkow-
ski. In 2004-2006, she studied in the Musik-In 2004-2006, she studied in the Musik-
hochschule in Lucerne (Switzerland) in the class 
of Prof. Sebastian Hamann. On numerous occa-
sions, she has participated in the music master-
classes, studying under such artists as Zakhar 
Bron, Edward Grach, Petru Munteanu, Wanda 
Wiłkomirska, and Wolfgang Marschner. 
 She is a prize-winner of numerous cham-
ber music competitions in Poland and abroad, 

e.g., the National Chamber Music Competition 
in Wrocław (1st prize), the National G. Bacewicz 
Chamber Music Competition in Łódź (2nd prize), 
the K. Penderecki International Chamber 
Music Competit ion in Kraków (1st pr ize), 
and the Vittorio Gui International Chamber 
Music Competition in Florence (special award). 
She was granted scholarships of the Minister 
of Culture and National Heritage, the President 
of the City of Sopot and Gdańsk, the Pomera-
nian Voivodeship Marshal, and �otary Club. She 
was nominated twice to the “Young Creators 
of Culture” award. In 1997, she received a violin 
from a German luthier, Gottfried �aabs, which she 
plays until now.
 She performs both solo and chamber music 
recitals in Poland and abroad (e.g., in Germany, 
France, the Netherlands, Italy, Finland, Estonia, 
Sweden, and China). She has given solo con-
certos with such orchestras as: the Polish Baltic 
Philharmonic, the State Chamber Orchestra “Sin-
fonia Baltica,” the Hanseatica Chamber Orches-
tra, and the Symphony Orchestra of the Academy 
of Music in Gdańsk. 
 In 2002-2006, she held the function of the con-
certmaster of the Polish Chamber Orchestra “Sin-
fonia Baltica” in Słupsk. Since 2006, she has been 
the leader of the second violin in the Polish Baltic 
Philharmonic in Gdańsk. Since 2003, she has 
been employed at her home university, first as an 
assistant, and since 2011, as a doctor-associate 
professor. 
 Since 2006, she has been a part of the NeoQu-
artet string quartet specializing in the performance 

Karolina PIĄTKOWSKA-NOWICKA z wyróżnie-
niem ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku 
w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. W latach 
2004-2006 studiowała w Musikhochschule 
w Luzernie (Szwajcaria) w klasie prof. Sebastiana 

Hamanna. Wielokrotnie uczestniczyła w mistrzow-
skich kursach muzycznych, kształcąc się pod kie-
runkiem m.in. Zakhara Brona, Edwarda Gracha, 
Petru Munteanu, Wandy Wiłkomirskiej, Wolfganga 
Marschnera.
 Jest laureatką wielu konkursów kameralnych 
w Polsce i za granicą, m.in. Ogólnopolskiego 
Konkursu Zespołów Kameralnych we Wrocławiu 
(I miejsce), Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów 
Kameralnych im. Grażyny Bacewicz w Łodzi (II miej-
sce), Międzynarodowego Konkursu Muzyki Współ-
czesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
(I miejsce), Międzynarodowego Konkursu Zespo-
łów Kameralnych im. Vittoria Gui we Florencji – 
z Bogną Czerwińską-Szymulą (nagroda specjalna). 
Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Sopotu 
i Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego 
oraz �otary Club. Dwukrotnie nominowana była 
do nagrody „Młodzi Twórcy Kultury”. W 1997 roku 
otrzymała skrzypce od niemieckiego lutnika Gott-
frieda �aabsa, na których gra do dzisiaj.
 Występuje z recitalami solowymi i kameral-
nymi w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Francja, 
Holandia, Włochy, Finlandia, Estonia, Szwecja, 
Chiny). Grała koncerty solowe z orkiestrami: Polska 
Filharmonia Bałtycka, Państwowa Orkiestra Kame-
ralna „Sinfonia Baltica”, Hanzeatycka Orkiestra 
Kameralna „Hanseatica”, Orkiestra Symfoniczna 
Akademii Muzycznej w Gdańsku.
 W latach 2002-2006 pełniła funkcję koncert-
mistrza w Polskiej Orkiestrze Kameralnej „Sinfonia 
Baltica” w Słupsku, od 2006 roku prowadzi grupę 
drugich skrzypiec w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
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Goernera, Jerzego Marchwińskiego, Duo Pepicelli, 
Tomasza Tomaszewskiego. Była stypendystką 
renomowanych letnich kursów muzycznych 
w Interlochen (USA), obecnie jest stypendystką 
Prezydenta Miasta Gdańska.
 Mimo młodego wieku odnosi wyjątkowe suk-
cesy jako pedagog duetów fortepianowych, któ-
rych jakość potwierdzają osiągnięcia na między-
narodowych konkursach w Nowym Jorku, Paryżu, 
Padwie, San Marino, �zymie, Białymstoku, Gioia 
del Colle (Włochy), Warszawie i �use (Bułgaria).
 Artystka jest również propagatorką zapomnia-
nych utworów polskich kompozytorów XIX wieku: 
Juliusza Zarębskiego, Karola Mikuli, Edwarda 
Wolffa, Emanuela Kani, Friedricha Kalkbrennera, 
Karola Lipińskiego, Ferdinanda �ies’a i Pauliny 
Szalit. Pod jej redakcją utwory te zostały wydane 
przez wydawnictwo Eufonium.
 Bogna Czerwińska-Szymula od ukończenia 
studiów pracuje w Akademii Muzycznej im. Sta-
nisława Moniuszki w Gdańsku, obecnie na stano-
wisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki. Współ-
pracuje z prof. Anną Prabucką-Firlej oraz w klasach 
skrzypiec z prof. Krystyną Jurecką i prof. Wojcie-
chem Szlachcikowskim. Jest współtwórcą i orga-
nizatorem Międzynarodowego Festiwalu Duetów 
Fortepianowych w Gdańsku.

Bogna CZERWIŃSKA-SZYMULA is an appreci-
ated pianist and chamber musician. She gives 
solo and chamber music concerts in Poland 
and abroad. As a chamber musician, who has 
been invited to joint projects on a number 

of occasions, she is known for her proficient skills 
of musical accompaniment and passion to per-
form chamber music.
 In  2003,  she graduated with honours 
from the Stanisław Moniuszko Academy of Music 

of contemporary music. The ensemble has alre-
ady a number of recordings under their belt. 
Their CDs were published by the following 
record labels: DUX, Acte Préalable, Gavia Music, 
and Soliton. The quartet has been nominated 
twice for the “Fryderyk” music award. The Neo-
Quartet has performed at a number of presti-
gious festivals in Poland (the Warsaw Autumn, 
the Musica Electronica Nova, the Poznań Musi-
cal Spring, the Nostalgia, the Gdańsk Music 
Festival), as well as abroad (the Contrasts – 
Ukraine, the Other Sound – �ussia, the Beijing 
Modern – China, the �andfestspiele – Germany, 
and others). In 2012 and 2014, the musicians 
performed the project “Voices of the Mountains” 
on the occasion of official visits of the President 
of the �epublic of Poland, Bronisław Komorow-
ski, in Lausanne and Palermo. The NeoQuartet 
organizes the festival NeoArte – Spectrum 
of New Music.

Bogna CZERWIŃSKA-SZYMULA jest cenioną pia-
nistką i kameralistką. Koncertuje solo i kameralnie 
w kraju i za granicą. Jako kameralistka wielokrot-
nie zapraszana do współpracy, znana jest z wyso-
kich umiejętności muzycznego towarzyszenia 
i pasji do wykonywania muzyki kameralnej. 
 W 2003 roku z wyróżnieniem ukończyła Akade-
mię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk-
-Sienkiewicz, a w 2008 roku studia podyplomowe 
w tej samej klasie. �ównolegle uczyła się w klasie 
kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. W 2012 
roku otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych 
w macierzystej uczelni.
 Od najmłodszych lat koncertuje, będąc laure-
atką wielu krajowych i międzynarodowych konkur-
sów pianistycznych i kameralnych, m.in. VII Mię-
dzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. 
Michała Kleofasa Ogińskiego w Smorgoniach 
(Białoruś, 2002), III Międzynarodowego Konkursu 
Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa 
w Gdańsku (2003) oraz XXXIII Międzynarodo-
wego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Vittoria 
Gui we Florencji (z Karoliną Piątkowską-Nowicką, 
2010). Występowała w wielu ośrodkach kultury 
Polski oraz we Włoszech, Francji, w Niemczech, 
Anglii, USA i na Białorusi. Brała udział w między-
narodowych festiwalach muzycznych „Internatio-
nales Clavierfestival” w Niemczech i „Festimusi-
cal” we Francji oraz ogólnopolskich festiwalach 
muzycznych „Gwiazdy Promują”, „Sierpień Talen-
tów” i w „Gdańskim Festiwalu Muzycznym”.
 Swoje umiejętności doskonaliła na kursach 
mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Nelsona 
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in Gdańsk in the piano class of Prof. Grażyna 
Fiedoruk-Sienkiewicz; in 2008, she graduated 
from postgraduate studies in the same class. 
At the same time, she was attending the chamber 
music class of Prof. Anna Prabucka-Firlej. In 2012, 
she received the title of doctor of musical arts at 
her alma mater.
 She has been performing since a very young 
age; she is a laureate of a number of Polish 
and international piano and chamber music com-
petitions, e.g., the 7th International Michał Kleofas 
Ogiński Chamber Music Competition in Smarhon’ 
(Belarus, 2002), the 3rd International Johannes 
Brahms Chamber Music Competition in Gdańsk 
(2003), and the 33rd International Vittorio Gui 
Chamber Music Competition in Florence (with 
Karolina Piątkowska-Nowicka, 2010). She has 
performed in numerous cultural centres in Poland, 
Italy, France, Germany, England, the USA, 
and Belarus. She has participated in international 
music festivals: Internationales Clavierfestival 
in Germany and in Festimusical in France, as well 
as in Polish music festivals Stars Promote, August 
of Talents, and Gdańsk Music Festival.
 She has been improving her skills in mas-
ter courses led by, e.g., Nelson Goerner, Jerzy 
Marchwiński, Duo Pepicelli, or Tomasz Tomasze-
wski. She was a scholar of renowned summer 
music courses in Interlochen (USA); currently she 
is a scholar of the President of the City of Gdańsk.
 Despite her young age, she is very successful 
as a teacher of piano duos whose quality is con-
firmed by their achievements at international com-
petitions in New York, Paris, Padua, San Marino, 

�ome, Białystok, Gioia del Colle (Italy), Warsaw, 
and �use (Bulgaria).
 The artist also promotes forgotten pieces 
of the 19th-century Polish composers: Juliusz 
Zarębski, Karol Mikula, Edward Wolff, Emanuel 
Kania, Friedrich Kalkbrenner, Karol Lipiński, Ferdi-
nand �ies, and Paulina Szalit. The pieces edited by 
her have been released by the publishing house 
Eufonium.
 Since the completion of her studies, Bogna 
Czerwińska-Szymula has been an employee 
of the Stanisław Moniuszko Academy of Music 
in Gdańsk, currently as an associate professor 
in the Chair of Chamber Music. She works with 
Prof. Anna Prabucka-Firlej and with the vio-
lin classes of Prof. Krystyna Jurecka and Prof. 
Wojciech Szlachcikowski. She is a co-founder 
and organiser of the International Piano Duo Festi-
val in Gdańsk.

 Grażyna BACEWICZ (1909-1969)
 IV Sonata na skrzypce i fortepian | Sonata No. 4 for violin and piano (1949)
1 I  Moderato. Allegro non troppo :
2 II  Andante ma non troppo :
3 III  Scherzo. Molto vivo :
4 IV  Finale. Con passione :

 Aleksander TANSMAN (1897-1986)
 Fantazja na skrzypce i fortepian | Fantasy for violin and piano (1963)
5 I  Divertimento :
6 II  Elegie :
7 III  Fuga :
8 IV  Improvisazione :
9 V  Canon :
10 VI  Finale-Scherzo :

 Krzysztof PENDERECKI (*1933)
 II Sonata na skrzypce i fortepian | Sonata No. 2 for violin and piano (2000)
11 I  Larghetto :
12 II  Allegretto scherzando :
13 III  Notturno :
14 IV  Allegro :
15 V  Andante :

   Total time: :

 Karolina PIĄTKOWSKA-NOWICKA  skrzypce | violin

 Bogna CZERWIŃSKA-SZYMULA  fortepian | piano


