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Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny, pi-
smo z dnia 29 maja 2017 roku, zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji Do
Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 maja 2017 r. (BCK-VII-L-6713/17) na podstawie art. 18a
ust. 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki z dnia 14.03.2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) powołu-
jącej komisję habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dla Pani dr Bogny Czerwiń-
skiej-Szymuli. Postępowanie zostało wszczęte przez Centralną Komisję na wniosek Pani dr
Bogny Czerwińskiej-Szymuli dnia 11 kwietnia 2017 roku. Do nadesłanego mi przez Przewod-
niczącą Rady, wskazanej przez wnioskodawcę do przeprowadzenia postępowania habilitacyj-
nego, zgodnie z art.18a ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku, pisma informującego o wyzna-
czeniu mojej osoby przez CK recenzentem osiągnięć Pani dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli
(art. 16 ust. 2 pkt 1,2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku) została dołączona dokumentacja zgod-
nie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015
roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1842).

Podstawowe dane o Habilitantce

Pani  dr Bogna Czerwińska-Szymula edukację muzyczną rozpoczęła  w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku -Wrzeszczu w klasie mgr Bar-
bary Kuc. Kontynuacja nauki to Szkoła Muzyczna II stopnia, również w Gdańsku -Wrzesz-
czu, którą rozpoczyna habilitantka w 1991 roku w klasie mgr Zofii Jasyk-Kural. Po ukończe-
niu z wyróżnieniem Szkoły Muzycznej w 1998 p. Bogna Czerwińska-Szymula podejmuje stu-
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dia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof.
Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz, kameralnej prof. Anny Prabuckiej-Firlej oraz akompaniamen-
tu prof. Krystyny Sucheckiej. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2003 r., otrzymując tytuł
magistra w dziedzinie sztuk muzycznych, kierunek instrumentalistyka na Wydziale Instru-
mentalnym, specjalność – gra na fortepianie. W 2008 roku p. Bogna Czerwińska- Szymula
kończy studia podyplomowa w macierzystej uczelni w zakresie gry na fortepianie. A w roku
2012 uzyskuje stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej in-
strumentalistyka, nadany jej uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w dniu 19 czerwca 2012 roku.

Przebieg pracy zawodowej p. Bogny Czerwińskiej-Szymuli:

- od 01.10.2002 r. - do chwili obecnej związana z Akademią Muzyczną im. Moniuszki
w Gdańsku – początkowo umowa o dzieło – akompaniator, od 2005 r – umowa o pracę - in-
struktor, 2010 – wykładowca, 2012 – adiunkt.

Oprócz pracy pedagogicznej habilitantka prowadzi zróżnicowaną działalność koncertową.

Pani Bogna Czerwińska – Szymala otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

– I nagroda na Makroregionalnym Konkursie Muzyki Kameralnej – Gdańsk – 1998
– II nagroda na XX Bydgoskich Impresjach Muzycznych – 1997
– stypendium Interlochen Center for the Arts – USA – Michigan – 1998
– VII  Międzynarodowy  Konkurs  Muzyki  Kameralnej  im.  Ogińskiego  w  Smorgonie

(Białoruś) – III nagroda – 2002
– III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im Brahmsa – Gdańsk – III nagro-

da/ nagroda specjalna Haffner – Wettstein – 2003
– XXXIII Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych im. Gui – Florencja – na-

groda specjalna im Shein – 2010
Kandydatka za swoją działalność pedagogiczną otrzymała nagrody:

- Odznakę honorową „Zasłużony dla  kultury  polskiej”  przyznaną przez  Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP – 2016

- Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-artystycznej

Ocena Autoreferatu

Autoreferat Pani dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli ma charakter bardzo spersonalizowany,
pozwala więc wyjątkowo szczegółowo poznać nam nie tylko dokonania i zainteresowania Ha-
bilitantki, ale również Jej artystyczne i pedagogiczne credo.

Podoba mi się bardzo klarowna konstrukcja Autoreferatu, który składa się z wyodrębnio-
nych  podrozdziałów  (Pedagogika,  Współpraca  a  Katedrą  Fortepianu,  Konferencje,  Kursy,
Udział w pracach jury, Nagrody, Promotor pomocniczy, Publikacje, Działalność organizacyj-
na, Działalność artystyczna, Prezentacja Dzieła Artystycznego) czytelnie systematyzujących
osiągnięcia Habilitantki.

Artystyczna droga Pani Szymuli to dwa równolegle dopełniające się nurty solowej i ka-
meralnej muzyki fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury skrzypcowej. Pia-
nistka koncertowała solo i kameralnie m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech, Anglii, USA,
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Białorusi.  Na szczególną uwagę zasługują koncerty solowe na festiwalach muzycznych w
Niemczech  (Internationales  Clavierfestival)  oraz  Francji  (Festimusical)  z  bardzo  bogatym
i zróżnicowanym  repertuarem.  W charakterze  pianistki-kameralistki  artystka  występowała
między innymi na festiwalach w Jeleniej Górze (Gwiazdy Promują), Katowicach (Sierpień
Talentów), Gdańsku (Gdański Festiwal Muzyczny).

Jako najważniejsze dzieło artystyczne Habilitantka wskazuje płytę CD:

„Penderecki, Bacewicz, Tansman” DUX 1399, 2017,

(zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz.U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U.
Z 2016 r. poz. 1311.)

Na płytę składają się następujące utwory: 
Grażyna Bacewicz – IV Sonata na skrzypce i fortepian (1949) 
 Aleksander Tansman – Fantazja na skrzypce i fortepian (1963) 
Krzysztof Penderecki – II Sonata na skrzypce i fortepian (1999) 
Wykonawcami są:
Karolina Piątkowska-Nowicka – skrzypce 
Bogna Czerwińska-Szymula – fortepian 
Autoreferat Pani Bogny Czerwińskiej-Szymuli napisany jest wyjątkowo ciekawie i sta-

rannie stanowiąc wyczerpujące regime Jej artystycznych dokonań, wyborów i fascynacji.

Ocena dołączonego dzieła artystycznego

Dziełem artystycznym przedstawionym przez Panią Bognę Czerwińską-Szymulę do
postępowania  habilitacyjnego  jest  płyta  „Penderecki,  Bacewicz,  Tansman”  opublikowana
przez wydawnictwo DUX 1399 w 2017 roku. Wykonawcami są Panie Karolina Piątkowska-
Nowicka – skrzypce oraz Habilitantka – Bogna Czerwińska-Szymula – fortepian. Nagranie
zrealizowane zostało w lutym 2017 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdań-
sku. Reżyserami nagrania są: Pani Małgorzata Polańska oraz Pan Michał Szostakowski.

Na płycie zarejestrowane zostały następujące utwory:

Grażyna Bacewicz – IV Sonata na skrzypce i fortepian (1949) 
 I Moderato. Allegro non troppo 
II Andante ma non troppo 
III Scherzo. Molto vivo 
IV Finale. Con passione 

Aleksander Tansman – Fantazja na skrzypce i fortepian (1963) 
I Divertimento 
II Elegie 
III Fuga 
IV Improvisazione 
V Canon 
VI Finale-Scherzo 
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Krzysztof Penderecki – II Sonata na skrzypce i fortepian (1999) 
I Larghetto 
II Allegretto scherzando 
III Notturno
 IV Allegro 
 V Andante

Przedstawiona płyta CD zasługuje na bardzo wysoką ocenę pod każdym względem.
Zarejestrowane utwory to dojrzałe interpretacje dwójki znakomitych Artystek. Sonaty Bace-
wicz i Pendereckiego oraz Fantazję Tansmana cechuje bardzo indywidualne uchwycenie for-
my oraz umiejętność objęcia całości z uwzględnieniem świadomego budowania długo- odcin-
kowej narracji. W poszczególnych częściach Pianistka dysponuje szerokim wachlarzem bar-
wowo-dynamicznym, który w połączeniu ze zróżnicowaną artykulacją dedykowaną poszcze-
gólnym częściom utworów pozwala na klarowne koncepcyjnie prezentowanie często skompli-
kowanych i gęstych muzycznych struktur i planów.

Duże wrażenie robi konsekwentna i zdeterminowana artykulacja (np. cz. III Scherzo
w Sonacie Bacewicz), która w połączeniu z partią skrzypiec tworzy kameralną, homogenną
jedność opartą na skorelowanym wzajemnym, partnerskim budowaniu muzycznej tkanki. Po-
doba mi się także, zachowanie wielkiej kultury dźwiękowej w dynamice f, czy ff może tylko
w niektórych miejscach chciałoby się nieco bardziej wyrazistych / charakterystycznych ak-
centów w partii fortepianu (cz. II, IV Sonaty Bacewicz). Na podkreślenie zasługuje również
świetne uchwycenia fluktuacji agogicznych (np. cz. IV Sonaty Bacewicz), które realizowane
są z wielkim wyczuciem i smakiem, świetnie scalając poszczególne muzyczne odcinki.

Wielka  swoboda  wykonawcza  i  wzajemne  partnerskie  zrozumienie  w  połączeniu
z niemalże zegarmistrzowską, rytmiczną precyzją Pianistki i Skrzypaczki owocują naprawdę
spójną i ciekawą interpretacją Tansmanowskiej Fantazji, której stopień skomplikowania me-
tro-rytmicznego jest naprawdę wyjątkowy. Utwór ten to także znakomite kompendium gatun-
ków i form – od „prostego” Divertimenta, przez żałobną Elegię, skomplikowaną Fugę, krótki
Canon po finałowe Scherzo – wszystkie te części wymagają ogromnej świadomości histo-
ryczno-stylistycznej połączonej z umiejętnością budowania poszczególnych form – ten „egza-
min” Panie zdają znakomicie!

Jedyną drobną nieścisłością kameralną, jaką zauważyłem w całym nagraniu, jest różna
w poszczególnych partiach, realizacja charakterystycznego rytmu szesnastki i często legowa-
nej ósemki w cz. I Sonaty Pendereckiego (t. 2-16) Pianistka zdecydowanie podkreśla w tym
rytmie  szesnastkę,  Skrzypaczka,  co  wynika  z  naturalnego prowadzenia  smyczka,  ósemkę.
Oczywiście nie zmienia to faktu, że całość nagrania jest wyśmienita!

Reasumując, chciałbym podkreślić, że przedstawione dzieło artystyczne to dojrzała,
świadoma, kreatywna interpretacja połączona z wielką pokorą Wykonawczyń dla właściwego
odczytania tekstu i intencji kompozytorów. Na uznanie zasługuje także świetna jakość nagra-
nia zrealizowana przez (także duet) Panią Małgorzatę Polańską i Michała Szostakowskiego
oraz szata graficzna płyty.

Osiągnięcia artystyczne

Z przedstawione przez Panią Bognę Czerwińską-Szymula dokumentacji  wynika,  iż na
przestrzeni ostatnich 5 lat (od uzyskania stopnia doktora) uczestniczyła w około 50 koncer-
tach, prezentując utwory zarówno kameralne, jak i solowe. Habilitantka uczestniczyła w kon-

4



certach w różnych miejscach od sal koncertowych w filharmoniach, akademiach czy szkołach
muzycznych po koncerty kameralne w zabytkowych dworkach, pałacach czy zamkach. Na re-
pertuar solowy p. Szymuli składają się przede wszystkim utwory F. Chopina, F. Schuberta, J.
Brahmsa, C. Debussego, J. Zarębskiego, A. Guilmanta, S. Karg-Elerta, S. Schartela; zaś utwo-
ry kameralne to przede wszystkim szerokie spectrum literatury skrzypcowej – od Sonat i kon-
certów W.A. Mozarta, L. van Beethovena, J. Brahmsa po dzieła C. Francka, J. Sibeliusa, K.
Szymanowskiego, D.Szostakowicza, H. Wieniawskiego, F. Mendelssohna, W. Lutosławskiego
etc.

Bardzo istotną,  zarazem bardzo odpowiedzialną  częścią  działalności  artystycznej  Pani
Szymuli jest towarzyszenie solistom na skrzypcowych konkursach krajowych i międzynaro-
dowych m.in. w Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu, Londynie,
Portschach, Brno. Powierzanie habilitantce roli pianisty towarzyszącego świadczy na pewno o
uznaniu dla jej kameralnych umiejętności, ale także o zaufaniu, jakim jest obdarzana przez
Profesorów, z którymi współpracuje w macierzystej Uczelni.

Osiągnięcia artystyczne Pani dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli stanowią podstawę do ubie-
gania się o stopień doktora habilitowanego sztuki.

Działalność dydaktyczna

Działalność pedagogiczną habilitantka rozpoczęła już na V roku studiów (r. 2002) w ma-
cierzystej uczelni – w charakterze pianisty-akompaniatora towarzyszyła studentom w klasach
skrzypiec prof. Krystyny Jureckiej i prof. Mirosławy Pawlak oraz w klasie fletu prof. Krzysz-
tofa Langmana. W roku 2005 Pani Bogna Czerwińska-Szymula rozpoczyna pracę etatową na
stanowisku instruktora, następnie – od roku 2010 na stanowisku wykładowca, a od roku 2012
na stanowisku adiunkta.

W 2008 roku rozpoczyna się współpraca habilitantki z Katedrą Kameralistyki, gdzie pod
okiem wybitnej prof. Anny Prabuckiej-Firlej zaczyna prowadzić zespoły kameralne – głównie
duety fortepianowe. Praca dydaktyczna okazuje się bardzo owocna – w krótkim czasie duety
zdobywają 12 nagród na międzynarodowych konkursach m.in. na:

- XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego, Izabelin – Łomianki
– Warszawa (2012), Duet fortepianowy Aleksandra Furmańska & Paulina Kuchniak otrzymu-
je I nagrodę

- XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Pietro Argento”, Gioia del Colle (Wło-
chy 2012), Duet fortepianowy Aleksandra Furmańska & Paulina Kuchniak otrzymuje II na-
grodę

- V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w San Marino (2012), Duet fortepiano-
wy Aleksandra Furmańska & Paulina Kuchniak otrzymuje II nagrodę (I nagrody nie przyzna-
no)

- XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Rome 2012”, Duet fortepianowy
Aleksandra Furmańska & Paulina Kuchniak otrzymuje II nagrodę w kategorii duet fortepiano-
wy – cztery ręce oraz II nagrodę w kategorii duet fortepianowy – dwa fortepiany

- XIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego, Izabelin– Łomian-
ki–Warszawa (2013),  Duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski
otrzymuje II nagrodę
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- XII Międzynarodowym Konkursie „Padova International Competition” w Padwie (Wło-
chy 2014), Duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski otrzymuje I
nagrodę w kategorii duetów fortepianowych

- Międzynarodowym Konkursie  „Bradshaw & Buono International  Piano Competition
2015”  w  Nowym  Jorku (USA),  Duet  fortepianowy  Bartosz  Kołaczkowski  &  Wojciech
Szymczewski otrzymuje I nagrodę w kategorii duetów fortepianowych

-VI Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych, Białystok (2015), Duet for-
tepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski otrzymuje nagrodę specjalną im.
W. Raczkiewicza dla indywidualności muzycznej

- X Międzynarodowym Konkursie im. F. Schuberta w Ruse (Bułgaria 2015), Duet forte-
pianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski otrzymuje II nagrodę w kategorii
duet fortepianowy, Duet fortepianowy Julia Skakovska & Maciej Baczyński otrzymuje III na-
groda w kategorii duet fortepianowy grupa młodsza

Ogromne zaangażowanie i pasję pedagogiczną Pani Bogny Czerwińskiej-Szymuli miałem
także, przyjemność zauważyć i docenić podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sys-
temy kształcenia studentów-kameralistów w uczelniach muzycznych w Polsce” gdzie habili-
tantka wygłosiła bardzo ciekawy, świadczący o ogromnym doświadczeniu i wiedzy wykład
„Korzyści gry w duecie fortepianowym dla ogólnego rozwoju pianisty”.

Działalność publicystyczna

O wszechstronności habilitantki świadczy także bardzo bogata działalność publicystyczna
związana  ze  współpracą  z  wydawnictwem nutowym „Eufonium”.  Opracowanie  i  niejako
„przywracanie” nieznanych i często nieodkrytych dzieł polskich kompozytorów, które funk-
cjonują  tylko  w formie  rękopisów lub  pierwodruków stanowią  bardzo istotny  i  znaczący
wkład w sferę upowszechniania polskiej kultury i spuścizny muzycznej.

W redakcji habilitantki ukazały się między innymi:

 • Juliusz Zarębski – „Róże i ciernie” op. 13 na fortepian,

• Juliusz Zarębski – „Suita polska” op. 16 na fortepian,

• Juliusz Zarębski – „Wigilijne podarki” op. 27 na fortepian,

•Juliusz Zarębski – Dwa mazurki koncertowe op. 8 i op. 15 na fortepian,

• Karol Mikuli – Mazurki na fortepian op. 3, op. 4, op. 10 i op. 11,

• Friedrich Kalkbrenner – Introduction et variations sur La ci darem la mano na fortepian
op. 31 i Valse de Don Juan na fortepian op. 38,

• Edward Wolff – Grand Allegro de Concert na fortepian op. 39, 

•  Ferdinand Ries – Variarions on Themes from the Opera The Marriage of Figaro na
fortepian op. 51 i op. 66,

• Emanuel Kania – „Album liryczny” op. 50 vol. 1 na fortepian,

 • Paulina Szalit – „Utwory wybrane” vol. 1 na fortepian,

• Paulina Szalit – „Utwory wybrane” vol. 2 na fortepian, 
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• Karol Lipiński – Deux Polonaises by Chopin op. 26 na fortepian i skrzypce, 

• Karol Lipiński – Rondo alla Polacca op. 17 na skrzypce i fortepian, 

• Karol Lipiński – Souvenir de la mer Baltique op. 19 na skrzypce i fortepian. 

W  roku  2013  w  czasopiśmie  „International  Piano”  ukazał  się,  przygotowany  przez
habilitantkę artykuł  zatytułowany:  „Dumka from Polish Suite  op.  16 by Juliusz Zarębski,
About the music.” oraz publikacja nut „Dumki” z Suity Polskiej Juliusza Zarębskiego.

Habilitantka  wygłaszała  również  wykłady  na  Uniwersytecie  Kazimierza  Wielkiego
w Bydgoszczy,  Uniwersytecie  Muzycznym  im.  Chopina  w  Warszawie,  Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz Szkole Muzycznej im. Noskowskiego w Gdyni.

Konkluzja

Wszechstronny  i  bogaty  dorobek  muzyczny,  publicystyczny  i  pedagogiczny  dr  Bogny
Czerwińskiej-Szymuli  jest  świadectwem  kompetencji,  umiejętności  i  zaangażowania
habilitantki w sferę upowszechniania polskiej  kultury muzycznej.  Nagranie płyty z polską
muzyką  XX  wieku,  opracowanie  wydawnicze  wielu  nieznanych  utworów  polskich,
propagowanie  i  włączanie  do  repertuaru  koncertowego  wciąż  nieodkrytych  polskich
kompozycji świadczy nie tylko o teoretycznej i praktycznej wiedzy Habilitantki, ale także
stanowi istotny wkład w rozwój reprezentowanej dziedziny.

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, publicystyczne  i  dydaktyczne Pani
dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli spełniają wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.), stawianych kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego sztuki.

Osiągnięcia Pani dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli przyjmuję.

 Grzegorz Biegas
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