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 Bydgoszcz, 7 sierpnia 2017 roku 

 

  

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym  

Pani dr Bogny Czerwińskiej - Szymuli 

w dziedzinie sztuk muzycznych,  

dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka 

 

 

Podstawowe dane recenzenta 

prof. dr hab. Maria Murawska 

Dziedzina - sztuki muzyczne 

Dyscyplina - instrumentalistyka 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy 

Wydział Instrumentalny 

 

Zleceniodawca opinii 

Zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 

10 maja 2017 roku nr BCK-VII--L-6713/17, powołującą komisję habilitacyjną w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bogny Czerwińskiej - Szymuli, wszczętego 

w dniu 11 kwietnia 2017 roku, w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - 

instrumentalistyka.  

Wraz z  pismem z dnia 29 maja 2017 roku, nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału 

Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dr hab. 

Elżbietę Rosińską, informującego o wyznaczeniu mojej osoby recenzentem przez Centralną 

Komisję, otrzymałam dokumentację zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku. 

 

 

Podstawowe dane o Kandydatce 

Pani dr Bogna Czerwińska - Szymula ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii 

Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk - Sienkiewicz  

w 2003 roku. W zakresie nauki akompaniamentu kształciła się pod kierunkiem prof. Krystyny 

Sucheckiej, zaś zajęcia z kameralistyki odbywała w klasie prof. Anny Prabuckiej - Firlej. 

Po uzyskaniu dyplomu kontynuowała edukację w ramach dwuletnich studiów 

podyplomowych w klasie fortepianu prof.  G. Fiedoruk - Sienkiewicz. 

W 2012 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie 

artystycznej -  instrumentalistyka. Temat pracy doktorskiej stanowił Idiom melodyki  

w twórczości Franciszka Schuberta i Sergiusza Prokofiewa. 

Habilitantka podjęła pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku na piątym roku studiów.  

Od 2005 roku została zatrudniona na stanowisku instruktora, od 2010 roku - jako 

wykładowca, zaś od roku 2012 - jako adiunkt w Katedrze Kameralistyki. 
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Ocena autoreferatu 

W autoreferacie Pani dr Bogna Czerwińska - Szymula przedstawia przebieg wszystkich 

etapów swojej edukacji muzycznej, całokształt dorobku artystycznego, naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego oraz omawia utwory składające się na dzieło artystyczne. 

W części komentarza dotyczącej wykształcenia Habilitantka z wielkim  szacunkiem  

i wdzięcznością odnosi się do mistrzów, z którymi zetknęła się w czasie studiów. Dzięki 

świetnym pedagogom rozwijałam się i pokonywałam różne progi umiejętności 

pianistycznych... Fakt, że zmierzałam się w swoim życiu z tymi wieloma problemami  

a "pakiet" mojego talentu tego nie obejmował, wydaje mi się, że stwarza ze mnie 

rozumiejącego i potrafiącego odnaleźć właściwy sposób na pomoc - pedagoga.  Mamy więc 

do czynienia z osobą bardzo świadomą, która dzięki ogromnej pasji i jednoczesnej pokorze  

w stosunku do sztuki, w pełni docenia rolę  swoich mentorów. Nie sposób nie wyrazić 

uznania dla takiej filozofii. Pani Bogna Czerwińska - Szymula przedstawia również swoje 

poglądy dotyczące rozumienia roli pianisty - kameralisty w działalności zawodowej.  

Podsumowanie całości osiągnięć pozwala ujrzeć w Kandydatce osobę niezwykle świadomą, 

aktywną, prowadzącą wszechstronną działalność nie tylko w sferze wykonawczej  

ale i dydaktycznej oraz naukowej, pedagoga odpowiedzialnego i stawiającego czoła nowym 

wyzwaniom.   

Część autoreferatu poświęcona omówieniu przez Habilitantkę kompozycji utrwalonych  

na  płycie Penderecki, Bacewicz, Tansman świadczy o rozległej wiedzy i umiejętności 

wnikliwej analizy niezbędnej w odnalezieniu właściwej dla dzieła interpretacji.  

Treść autoreferatu oceniam jednoznacznie pozytywnie. 

  

Ocena dorobku artystycznego 

Dorobek artystyczny Pani dr Bogny Czerwińskiej - Szymuli jest obszerny i obejmuje 

osiągnięcia o znaczącej randze. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka wzięła udział  

w 47 koncertach kameralnych i solowych w kraju oraz poza jego granicami (Niemcy, Francja, 

Austria) z czego 4 koncerty odbyły się w ramach piątej edycji Internationales Clavierfestiwal 

na Zamku Hundisburg w Niemczech oraz 17 koncertów - podczas Festmusical  

w Burgundii we Francji. Warto zaznaczyć, że podczas drugiej edycji francuskiego festiwalu  

Habilitantka dwukrotnie koncertowała na fortepianach marki Erard. Festmusical zainicjował 

niezwykle ciekawą działalność artystyczną pianistki w duecie z niemieckim organistą  

i wykonawcą utworów na fisharmonii - Matthiasem Müllerem.  

Pani  Bogna Czerwińska - Szymula wystąpiła wraz ze skrzypaczką Karoliną Piątkowską - 

Nowicką na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kameralistyka a osobowość artysty 

kameralisty - pedagoga w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Koncercie 

roku 2014 w łódzkiej Akademii Muzycznej (ze skrzypaczką Martą Jackowską), w Pałacu  

w Rybnej ze skrzypaczką Anną Wandtke oraz w salach koncertowych Pomorza i okolic. 

Imponujący jest repertuar  kameralny Pani Bogny Czerwińskiej - Szymuli, zawierający 

wybitne dzieła światowej literatury kameralnej wśród nich sonaty na skrzypce i fortepian 

Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Francka, Debussy'ego, Prokofiewa, Szostakowicza, Faure'go, 

Bacewiczówny i Pendereckiego.  
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Habilitantka występowała z licznymi solistami, jednak  szczególne znaczenie, jak zaznacza  

w autoreferacie, ma współpraca ze skrzypaczką Karoliną Piątkowską - Nowicką (od 2009 

roku), z którą odniosła sukces na XXXIII Międzynarodowym Konkursie Zespołów 

Kameralnych im. Vittorio Gui we Florencji w postaci regulaminowej nagrody specjalnej 

Ethel Shein za najlepsze wykonanie utworu z XX wieku. 

Kandydatka towarzyszyła skrzypkom na wielu konkursach międzynarodowych  

i ogólnopolskich. Należy tu wymienić: 

- Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy we Wrocławiu (2012), 

- Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (2013), 

- II Konkurs Uczelniany Polska Miniatura Instrumentalna w Gdańsku (I nagroda dla 

Karoliny Nowotczyńskiej, wyróżnienie dla Natalii Szmydt, 2013),   

- Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu (2015), 

- eliminacje do XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego  

w Poznaniu. 

Habilitantka była wielokrotnie zapraszana do udziału w kursach muzycznych w charakterze  

akompaniatora: 

- w Zimowej Akademii Muzycznej w Białoszycach oraz w edycji letniej Akademii, 

- w Kursach Mistrzowskich dla skrzypków organizowanych przez Akademię Muzyczną  

w Gdańsku (prowadzący zajęcia: William van der Sloot, prof. Eduard Gracz, prof. Maciej 

Rakowski, prof. Krzysztof Jakowicz). 

Udział Pani dr Bogny Czerwińskiej - Szymuli w licznych konkursach oraz regularne 

zaproszenia na kursy mistrzowskie  świadczą o  uznaniu dla jej umiejętności w zakresie 

kameralistyki w środowisku muzycznym. 

Chociaż działalność w okresie poprzedzającym uzyskanie stopnia doktora może stanowić 

tylko materiał uzupełniający w recenzowaniu dorobku Kandydatki nie sposób nie wspomnieć 

o sukcesach konkursowych Pani Bogny Czerwińskiej - Szymuli: 

- na XXXIII Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych im. Vittorio Gui  

we Florencji w duecie ze skrzypaczką Karoliną Piątkowską - Nowicką - wspomniana 

wcześniej regulaminowa nagroda specjalna "Ethel Shein" za najlepsze wykonanie utworu  

z XX wieku (2010), 

 - na III Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa  

w Gdańsku z triem fortepianowym ΠB2 (Piotr Staniszewski - skrzypce, Bogumiła Kapica - 

wiolonczela) - III nagroda i nagroda specjalna (2003), 

- na VII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. M. Ogińskiego w Smorgonie 

(Białoruś) z triem  ΠB2 - III nagroda (2002). 

W dokumentacji Habilitantka zamieściła informację o ważniejszych koncertach po otwarciu 

przewodu doktorskiego w 2009 roku a przed nadaniem stopnia doktora (Gdańsk, Białystok, 

Florencja, Jelenia Góra, Katowice, Sopot). 

Całokształt dokonań artystycznych Habilitantki potwierdza  jej znaczącą pozycję w polskiej 

kameralistyce fortepianowej.  
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Ocena dzieła artystycznego 

We wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr Bogna Czerwińska - 

Szymula wskazała jako swoje szczególne osiągnięcie artystyczne płytę CD Penderecki, 

Bacewicz, Tansman. Habilitantka wybrała do nagrania następujące kompozycje: 

- 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).  

Partię skrzypiec wykonała Karolina Piątkowska - Nowicka. Nagranie zostało zrealizowane 

przez wytwórnię fonograficzną DUX w lutym 2017 roku w Sali Koncertowej Akademii 

Muzycznej w Gdańsku przez reżyserów - Małgorzatę Polańską i Michała Szostakowskiego. 

Pani dr Bogna Czerwińska - Szymula wybrała do nagrania trzy wybitne dzieła kompozytorów 

polskich XX i XXI wieku stawiające wykonawcom niezwykle wysokie wymagania zarówno 

w zakresie warsztatu instrumentalnego jak i ekspresji. 

IV Sonata na skrzypce i fortepian  Grażyny Bacewicz 

Już od pierwszych taktów początkowego Moderato słychać dialog instrumentów i znakomite 

wyważenie proporcji dynamicznych. Następujące po wstępie pełne energii Allegro non troppo 

zwraca uwagę różnorodnością artykulacji w partii fortepianu pozostającą w ścisłym związku  

z zapisem partytury. W przejmującej w zakresie ekspresji części drugiej Andante ujmuje 

naturalność frazowania i dbałość o subtelności dynamiczne. W Scherzo zostaje świetnie 

uchwycony element motoryki, w znacznej mierze dzięki klarownej artykulacji przebiegów 

figuracyjnych w partii fortepianu. Finałowa część Con passione, różnorodna kolorystycznie, 

ukazuje w pełni umiejętności Habilitantki w zakresie kształtowania brzmienia fortepianu.  

Na pełne uznanie zasługuje zbudowanie formy cyklu oraz skontrastowanie elementów 

neoklasycznych i neoromantycznych stylistyki. 

Nagraniu Fantazji na skrzypce i fortepian Aleksandra Tansmana, jak wskazuje w 

autoreferacie Kandydatka, przyświecała idea rozpowszechnienia tego interesującego dzieła, 

które dotychczas pozostawało mało znane. Sześć części utworu, połączonych attaca, 

utrzymanych jest w stylistyce neoklasycznej. Wirtuozowska część pierwsza, Divertimento, 

wymaga lekkości artykulacji i precyzji rytmicznej. Habilitantka z pełną finezją realizuje 

figuracje, zachowując wyważone proporcje w relacji z partią skrzypiec. Następująca attaca 

część druga Elegie stanowi piękny dialog instrumentów, w którym partia fortepianu zawiera 

ładunek ogromnej ekspresji. Subtelne cieniowanie dynamiczne oraz wspólne zbudowanie 

kulminacji nadaje tej części głębię wyrazu. Partia fortepianu w masywnej w brzmieniu Fudze 

brzmi wyraziście, z plastycznie ukształtowanym tematem i energią zawartą w artykulacji.  

W części czwartej, Improvisazione, pianistce udaje się wspólnie ze skrzypaczką nadać obu 

partiom charakter recytatywu. Habilitantka ukazuje tu wyczucie dźwięku i jego 

najsubtelniejszych odcieni, które odnajdujemy również w następnym, pełnym nastrojowości 

ogniwie zatytułowanym Canon. Wieńczące dzieło finałowe Scherzo stanowi popis 

wirtuozowskich umiejętności obu wykonawczyń. Partia fortepianu mieni się bogactwem 

barw, od pianissimo leggiero po pełne blasku forte. Mamy tu do czynienia z umiejętnościami 

kameralnymi najwyższej próby. 
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II Sonata na skrzypce i fortepian Krzysztofa Pendereckiego, dzieło niezwykle 

rozbudowane, nasycone ogromnym ładunkiem emocjonalnym wymaga od wykonawców 

najwyższego profesjonalizmu. Już w pierwszej części, Larghetto, w partii fortepianu 

pojawiają się komplikacje w zakresie rytmu, które potęgują się w części drugiej, Allegretto 

scherzando. Pianistka ze swobodą i precyzją realizuje wymagania partytury tworząc jedność  

z partią skrzypiec. W interpretacji Notturno, najistotniejszej części dzieła,  odnajdujemy 

ogrom zawartej ekspresji. Zwracają uwagę pięknie zbudowane kulminacje,  plastyczność 

frazowania oraz podkreślenie taneczności epizodu Tempo di valse. Pełna energii, wymagająca 

dyscypliny rytmicznej część czwarta, znajduje w wykonaniu Habilitantki wirtuozowski 

rozmach. Zamykające sonatę  Andante, przywołujące frazy ze środkowej części cyklu, zostało 

przeprowadzone w sposób logiczny i konsekwentny. Całość formy łukowej Sonaty posiada  

w tej interpretacji logiczną konstrukcję  

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że wykonanie dzieła Krzysztofa Pendereckiego 

nosi znamiona kreacji artystycznej. Interpretacja II Sonaty, jak wynika z autoreferatu, 

zaprezentowana przez  Panią Bognę Czerwińską - Szymulę oraz Karolinę Piątkowską w Sali 

Koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 

spotkało się z pełną aprobatą kompozytora. 

Dokonując podsumowania całości nagrania należy podkreślić jego niekwestionowaną wartość 

artystyczną. Habilitantka zaprezentowała wysokiej klasy profesjonalizm, zarówno w zakresie 

samej pianistyki jak i umiejętności kameralnych. Powstałe w ten sposób dzieło wnosi trwały 

wkład w rozwój instrumentalistyki. 

 

Ocena dorobku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego 

Pani dr Bogna Czerwińska - Szymula posiada w swoim dorobku dydaktycznym szereg 

istotnych osiągnięć. Zaliczyć do nich należy 12 nagród studenckich duetów fortepianowych, 

prowadzonych wspólnie z prof. Anną Prabucką - Firlej:  

● duet Aleksandra Furmańska i Paulina Kuchniak 

- I nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. I. Zarębskiego w Izabelinie 

- Łomiankach (2012), 

- II nagroda na XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Pietro Argento w Gioia del 

Colle (2012), 

- II nagroda na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w San Marino (2012), 

- II nagroda w kategorii duet fortepianowy - dwa fortepiany  i II nagroda w kategorii duet 

fortepianowy - cztery ręce  na XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Rome 

2012, 

- występ na koncercie najlepszych dyplomantów Akademii Muzycznej w Gdańsku z Orkiestrą 

Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (2014) 

● duet Bartosz Kołaczkowski i Wojciech Szymczewski 

- II nagroda na XIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. I. Zarębskiego  

w Izabelinie - Łomiankach (2013), 

- I nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Padova International Competition (2014), 

- I nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Bradshaw and Buono International Piano 

Competition 2015 w Nowym Jorku,  
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- dwie nagrody specjalne na VI Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych  

w Białymstoku (2015), 

- II nagroda na X Międzynarodowym Konkursie im. F. Schuberta w Ruse (Bułgaria, 2015) 

● duet Bartosz Kołaczkowski i Wojciech Szymczewski 

- III nagroda w grupie młodszej na X Międzynarodowym Konkursie im. F. Schuberta w Ruse 

(Bułgaria, 2015). 

O uznaniu dla umiejętności pedagogicznych Habilitantki świadczy decyzja o powierzeniu jej  

po śmierci prof. G. Fiedoruk - Sienkiewicz prowadzenia studentów z jej klasy. 

Habilitantka prowadziła lekcje otwarte na kursach dla zespołów kameralnych w ramach 

programu Erasmus. Obecnie, w ramach stałej współpracy, prowadzi konsultacje dla uczniów 

sekcji fortepianu oraz kameralistyki w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta 

Noskowskiego w Gdyni. 

Pani dr Bogna Czerwińska - Szymula posiada znaczący dorobek naukowy. Wielokrotnie 

wygłaszała wykłady w ramach konferencji naukowych dotyczących kameralistyki:  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pełniła funkcje 

promotora pomocniczego przewodu doktorskiego.  

Niezwykle istotną formą aktywności Habilitantki stanowią publikacje jako forma 

popularyzacji zapomnianej a jakże wartościowej muzyki polskiej. Od 2012 roku w ramach 

współpracy z wydawnictwem nutowym Eufonium dokonała redakcji utworów kompozytorów 

polskich m.in.: Juliusza Zarębskiego, Karola Mikulego, Edwarda Wolffa, Emanuela Kani, 

Pauliny Szalit oraz Karola Lipińskiego. Pianistka uczestniczy w promowaniu twórczości 

polskiej poza granicami kraju. W  angielskim czasopiśmie International Piano ukazał się 

artykuł Pani Bogny Czerwińskiej - Szymuli zatytułowany Dumka from Polish Suite op.16 by 

Juliusz Zarębski. 

Habilitantka uczestniczy w pracach organizacyjnych podejmowanych w macierzystej uczelni. 

Współorganizowała V i VI edycję Konkursu Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa, 

Międzynarodową Konferencję European Chamber Music Teachers Association. Wraz z prof. 

Anną Prabucką - Firlej jest współtwórczynią i organizatorką Międzynarodowego Festiwalu 

Duetów Fortepianowych w Gdańsku (2014 i 2016).  

 

Konkluzja 

Dokonując oceny całokształtu dorobku artystycznego, dydaktycznego, naukowego, 

organizacyjnego oraz dzieła artystycznego z ogromną satysfakcją stwierdzam, że Pani dr 

Bogna Czerwińska - Szymula posiada wszelkie kwalifikacje, aby uzyskać stopień doktora 

habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - 

instrumentalistyka. Osiągnięcia Habilitantki stanowią istotny wkład w rozwój polskiej kultury 

muzycznej. Stwierdzam, że zostały spełnione wymagania art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku.  
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w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pelnila funkcje 
promotora pomocniczego przewodu doktorskiego. 
Niezwykle istotna^ formâ  aktywnosci Habilitantki stanowia^ publikacje jako forma 
popularyzacji zapomnianej a jakze wartosciowej muzyki polskiej. Od 2012 roku w ramach 
wspolpracy z wydawnictwem nutowym Eufonium dokonala redakcji utworow kompozytorow 
polskich m.in.: Juliusza Zarebskiego, Karola Mikulego, Edwarda Wolffa, Emanuela Kani, 
Pauliny Szalit oraz Karola Lipihskiego. Pianistka uczestniczy w promowaniu tworczosci 
polskiej poza granicami kraju. W angielskim czasopismie International Piano ukazal si? 
artykul Pani Bogny Czerwihskiej - Szymuli zatytulowany Dumkafrom Polish Suite op. 16 by 
Juliusz Zarebski 
Habilitantka uczestniczy w pracach organizacyjnych podejmowanych w macierzystej uczelni. 
Wspolorganizowala V i VI edycj? Konkursu Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa, 
Miedzynarodowa^ Konferencje European Chamber Music Teachers Association. Wraz z prof. 
Anna^ Prabucka_ - Firlej jest wspoltworczynia^ i organizatorka. Miedzynarodowego Festiwalu 
Duetow Fortepianowych w Gdansku (2014 i 2016). 

Konkluzja 
Dokonuj^c oceny caloksztartu dorobku artystycznego, dydaktycznego, naukowego, 
organizacyjnego oraz dziela artystycznego z ogromna^ satysfakcj^ stwierdzam, Ze Pani dr 
Bogna Czerwinska - Szymula posiada wszelkie kwalifikacje, aby uzyskac stopieh doktora 
habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej -
instrumentalistyka. Osi^gniecia Habilitantki stanowi^ istotny wklad w rozwoj polskiej kultury 
muzycznej. Stwierdzam, ze zostaly spelnione wymagania art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 
roku. 
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