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ZLECENIODAWCA OPINII

Akademia  Muzyczna im.  Stanisława Moniuszki  w Gdańsku,  Wydział  Instru-
mentalny.  Recenzję  sporządzam  w  ramach  obowiązków  członka,  powołanej
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Komisji Habi-
litacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dr Bogny Czerwińskiej-Szymuli. Dokonuję oceny dzieła artystycznego oraz do-
robku Kandydatki w zakresie działalności artystycznej, naukowej i dydaktycz-
nej. Opinia została sporządzona na podstawie przedstawionej mi dokumentacji,
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. z 2003 r., nr 65,
poz. 595, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz.455).

Podstawowe dane osobowe Habilitanta

Pani Bogna Czerwińska-Szymula ukończyła studia w gdańskiej Akademii Mu-
zycznej pod kierunkiem prof. Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz (dyplom z wyróż-
nieniem w 2003 r.). W roku 2008, pod kierunkiem tego samego pedagoga ukoń-
czyła  w macierzystej  Uczelni  studia  podyplomowe (4  semestry).  Cztery  lata
później, w roku 2012, w wyniku pomyślnie zakończonego przewodu doktorskie-
go (tytuł pracy: Idiom melodyki w twórczości Franciszka Schuberta i Sergiusza
Prokofiewa) uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych,
w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Funkcję promotora doktoratu peł-
niła  również  prof.  Grażyna  Fiedoruk-Sienkiewicz.  Przewód  przeprowadziła
Rada  Wydziału  Instrumentalnego  Akademii  Muzycznej  im.  Stanisława  Mo-
niuszki w Gdańsku.

Predyspozycje artystyczne, inteligencja oraz umiejętność muzykowania kame-
ralnego zaowocowały powierzeniem p. Bognie Czerwińskiej-Szymuli obowiąz-
ków akompaniatora  na  Wydziale  Instrumentalnym gdańskiej  Uczelni  jeszcze
w trakcie ostatniego roku studiów. Ta, stosunkowo rzadko spotykana sytuacja,
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potwierdza wysokie kwalifikacje pianistyczne artystki, a także dowodzi zaufa-
nia, jakim władze Akademii darzyły swego przyszłego pracownika. Pani Bogna
Czerwińska-Szymula zaufania tego nie zawiodła, bowiem, począwszy od roku
2005, jej zatrudnienie ustabilizowało się w formie umowy o pracę, najpierw na
stanowisku instruktora,  a  od 2010 roku na stanowisku wykładowcy. Kolejny
szczebel kariery akademickiej habilitantki to stanowisko adiunkta, które artystka
objęła w 2012 roku, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora sztuki.

Awansowi zawodowemu towarzyszyć winna nieustająca praca nad doskonale-
niem swoich umiejętności, zarówno instrumentalnych, jak i muzycznych. Tylko
taka, pełna pokory postawa, oraz imperatyw ciągłego wzbogacania swojego do-
świadczenia artystycznego, prowadzić mogą do autentycznych sukcesów zawo-
dowych. Szczególną sympatię recenzenta  budzi  w tym kontekście  aktywność
habilitantki w poszerzaniu swoich kwalifikacji na kursach mistrzowskich. Doj-
rzały muzyk nie potrzebuje regularnego i długotrwałego kontaktu z pedagogiem.
Odpowiedni poziom inteligencji i wrażliwości słuchowej wystarcza, by niekiedy
nawet pojedyncza, lapidarna sugestia okazała się bezcenną inspiracją, na kanwie
której budować można swoją zawodową przyszłość.

Pani Bogna Czerwińska-Szymula brała udział, w charakterze czynnego lub bier-
nego  uczestnika,  w  kursach  muzycznych  prowadzonych  przez  Jerzego  Mar-
chwińskiego, Irinę Vinogradovą,  Katarzynę Jankowską-Borzykowską,  Volkera
Stenzla oraz duety fortepianowe Yaara Tal & Andreas Groethuysen czy Sivan
Silver & Gil Garburg. Równie cenne były zapewne zajęcia na wielu skrzypco-
wych kursach muzycznych prowadzonych m.in. przez Maxima Vengerova, Edu-
arda Gracza, Krzysztofa Jakowicza, Macieja Rakowskiego czy Tomasza Toma-
szewskiego. W warsztatach tego typu pianistka miała okazję uczestniczyć w roli
kameralisty/ akompaniatora. W podobnym charakterze p. Czerwińska-Szymula
występowała także trzykrotnie w czasie letnich i zimowych Akademii Muzycz-
nych w Bałoszycach (kursy dla skrzypków). Współpraca ze skrzypkami owoco-
wała wspólnymi koncertami oraz udziałem w przesłuchaniach wielu konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich. W autoreferacie znajdujemy ich długą li-
stę:

 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. L. Janacka, Brno (Czechy),

Międzynarodowy Konkurs im. J. Brahmsa, Pörtschach (Austria),

 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy we Wrocławiu,
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 Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka w Dąbrowie Górni-
czej,

 Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu,
 Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. E. Umińskiej w Pozna-

niu, 
 Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego 

w Lublinie,
 Eliminacje  do  XIV  Międzynarodowego  Konkursu  Skrzypcowego

im. H. Wieniawskiego, Londyn

Lektura autoreferatu przekonuje o niezwykle odpowiedzialnym podejściu pia-
nistki do swojej edukacji pianistycznej. Habilitantka wspomina o wszystkich pe-
dagogach, którzy mieli wpływ na rozwój jej umiejętności i wiedzy, poszerzali
horyzonty  wyobraźni,  uczyli  odporności  estradowej  i,  co  szczególnie  ważne,
wpajali poczucie własnej wartości i wiary w możliwość sprostania wyzwaniu
związanemu z uprawianiem zawodu muzyka.  Autoreferat  ujmuje dojrzałością
intelektualną, która przejawia się w założeniu, że każdy, nawet najskromniejszy
pedagog jest w stanie wnieść w edukację swojego podopiecznego istotne ele-
menty. Niekiedy wydają się one nawzajem wykluczać, ale szeroka perspektywa
spojrzenia umożliwia ich syntezę, pozwala dostrzec wzajemne uzupełnianie się.

Zauważona i doceniona przez recenzenta postawa musiała w rezultacie zaowo-
cować wysokim profesjonalizmem gry p. Czerwińskiej-Szymuli. Pozwoliło to
artystce podjąć się realizacji (wspólnie ze skrzypaczką, p. Karoliną Piątkowską-
Nowicką)  płyty  CD,  zawierającej  wymagający, ambitny  i  ciekawy repertuar.
Złożyły  się  na  niego  reprezentatywne  dla  XX-wiecznej  polskiej  muzyki  na
skrzypce i fortepian dzieła Grażyny Bacewicz (IV Sonata), Aleksandra Tansma-
na (Fantazja) oraz Krzysztofa Pendereckiego (II Sonata).

Ocena dzieła artystycznego

Wskazane przez habilitantkę osiągnięcie artystyczne należy ocenić bardzo wy-
soko. Wyjątkową jakość nagranie zawdzięcza kunsztowi obu instrumentalistek.
Pani Karolina Piątkowska-Nowicka jest skrzypaczką dysponującą nienagannym
warsztatem, jej gra zwraca uwagę klarownością muzycznych intencji, precyzją
intonacyjną (drobne uchybienia w tym zakresie są całkowicie pomijalne), różno-
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rodnością artykulacyjną oraz temperamentem estradowym. W roli jej muzycznej
partnerki, Pani Bogna Czerwińska-Szymula imponuje nienaganną, perfekcyjną
pianistyką, świetnym poczuciem czasu muzycznego, barwnością dźwięku, czy-
stością pedalizacji. Predyspozycje kameralistyczne habilitantki umożliwiają jej
idealną współpracę ze skrzypaczką, a wieloletnie doświadczenie wspólnego mu-
zykowania stwarza wrażenie, że artystki stanowią jeden muzyczny „organizm”,
funkcjonujący w nienagannej symbiozie. Warto podkreślić, że mimo pewnych
podobieństw stylistycznych wykonawczyniom udało się zróżnicować język mu-
zyczny kompozytorów prezentowanych utworów. Klasycyzującą szorstkość wy-
powiedzi Bacewiczówny przeciwstawiono francuskiej lekkości i finezji Tansma-
na, a Sonata Pendereckiego umiejscowiona została w stylistyce bliższej muzyce
rosyjskiej  (wyraźne  nawiązania  do  prokofiewowskich  Sarkazmów  i  groteski
Szostakowicza).

Szczególnie bliska ideowej zawartości utworu wydaje się rejestracja pierwszej
i drugiej części IV Sonaty Grażyny Bacewicz. Intensywność ekspresji i jasność
muzycznego przekazu w znakomity sposób wprowadzają słuchacza w atmosferę
koegzystencji obu instrumentów. Ich brzmienie staje się spójne do tego stopnia,
że przestajemy śledzić partie dwóch, z natury rzeczy odmiennych artykulacyjnie
instrumentów, na rzecz delektowania się kompleksowym pięknem zjawisk aku-
stycznych.

Pozostałe pozycje programu również zasługują na słowa uznania. Z recenzenc-
kiego obowiązku należałoby jednak zwrócić uwagę na pewną niepokojącą pra-
widłowość w kształtowaniu planu dynamicznego partii fortepianu. Wydaje się,
że pianistka uznała obecność skrzypiec, a więc instrumentu często operującego
wysokimi częstotliwościami brzmienia za wystarczającą przesłankę do zreduko-
wania nośności sopranowego rejestru fortepianu. Założenie takie, skądinąd wie-
lokrotnie  słuszne,  prowadzi  czasami do nadmiernej  przewagi  rejestrów baso-
wych  lub  do  niewystarczającej  aktywności  artykulacyjnej  linii  melodycznej
o kierunku wznoszącym się. Sytuacja tego typu okazuje się mankamentem wte-
dy, gdy faktura partii skrzypiec nie jest w stanie zrekompensować tego braku.

Podniesiony przez recenzenta problem wiąże się z indywidualnymi preferencja-
mi wyobraźni oraz przyzwyczajeniem do konkretnych proporcji między planami
dźwiękowymi. Faktura fortepianowa współistniejąca z partią innych instrumen-
tów powinna – zdaniem recenzenta – w miarę możliwości zachować swoją logi-
kę wewnętrzną. Ideałem byłoby więc uznanie za priorytet współpracy kamerali-
stycznej przy jednoczesnym wzbogaceniu kompozycji o pełnię walorów brzmie-
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niowych fortepianu.  Uwagi  sformułowane powyżej  mają jednak drugorzędne
znaczenie, zwłaszcza w zestawieniu z bezsprzecznymi walorami nagrania.

Reasumując, chciałbym z pełnym przekonaniem potwierdzić wcześniej sformu-
łowaną tezę, że przedstawione w ramach przewodu habilitacyjnego dzieło arty-
styczne należy ocenić jako bardzo wartościowe. Interesująco dobrany repertuar
oraz poziom jego wykonania kwalifikują analizowaną płytę CD jako autentycz-
ne osiągnięcie twórcze, stanowiące niewątpliwy wkład habilitantki w dorobek
polskiej  kultury muzycznej.  Profesjonalizm i  czytelny przekaz  indywidualnej
wizji artystycznej budzą uznanie i szacunek dla umiejętności obu artystek.

Przestawione mi do oceny dzieło artystyczne spełnia ustawowo wymagane wa-
runki. Wnoszę o jego przyjęcie.

Ocena dorobku artystycznego

Aktywność  artystyczna  dr  Bogny  Czerwińskiej-Szymuli  jest  zdominowana
przez działalność kameralną. Analiza dorobku koncertowego pianistki pozwala
postawić tezę o wysokim stopniu specjalizacji artystki, która ogranicza swoje
dokonania prawie wyłącznie do muzykowania w duecie skrzypce/fortepian. Wy-
stępy solowe należą do wyjątków. Ich repertuar potwierdza jednak w pełni dys-
pozycyjność estradową pianistki. W programie takich koncertów znajdujemy:

 Mazurek a-moll op. 17 nr 4 F. Chopina

  Impromptu Ges-dur D 899 nr 3 oraz Sonatę a-moll D 784 F. Schuberta

 2 Preludia na fortepian: Ce qu'a vu le vent d'Ouest oraz La fille aux che-
veux de lin C. Debussy’ego

 Róże i ciernie op. 13 J. Zarębskiego 

Ciekawym doświadczeniem wydaje się też występ artystki w duecie z fisharmo-
nią.

Repertuar na skrzypce i fortepian, który znajduje się w centrum zainteresowań
habilitantki, jest bogaty i wszechstronny. Lata praktyki pozwoliły jej opanować
rozległą literaturę dedykowaną tym dwóm instrumentom. Są wśród tych utwo-
rów zarówno dzieła o charakterze popisowym, jak i odpowiedzialne formy cy-
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kliczne (Sonaty Beethovena,  Brahmsa).  Wszechstronność repertuaru oraz po-
ziom pianistyczny, reprezentowany przez p. Czerwińską-Szymulę, skłania wielu
skrzypków do podejmowania z nią artystycznej współpracy. Owocem tej współ-
pracy są liczne koncerty w Polsce i zagranicą (Austria, Francja, Niemcy). O ich
powodzeniu świadczą m.in. kierowane do pianistki powtórne propozycje kon-
certowe (Niemcy – Internationales Clavierfestival, Schloss Hundisburg, Francja
– Festimusical w Burgundii).

Dobitnym potwierdzeniem uznania, jakim cieszy się habilitantka była także de-
cyzja  o  powierzeniu  jej  wykonania  partii  fortepianu  podczas  występu  Pauli
Preuss  w  ramach  Międzynarodowego  Konkursu  Skrzypcowego  im.  Henryka
Wieniawskiego.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o najważniejszych laurach konkurso-
wych artystki:

 07-14.03.2010, XXXIII Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych 

im. Vittorio Gui we Florencji (Włochy), w duecie z Karoliną Piątkowską-
Nowicką – skrzypce – regulaminowa nagroda specjalna „Ethel Shein” za 
najlepsze wykonanie utworu z XX wieku (Partity na skrzypce i fortepian W. 
Lutosławskiego), udział w finale (konkurs 3-etapowy)

 09-13.04.2003, III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. J. 

Brahmsa w Gdańsku, Trio fortepianowe w składzie: Piotr Staniszewski – 
skrzypce, Bogumiła Kapica (Mazalska) – wiolonczela, Bogna Czerwińska – 
fortepian, III nagroda oraz  nagroda specjalna Haffner – Wettstein

 27-31.05.2002, VII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. M. 

Ogińskiego w Smorgonie (Białoruś), Trio fortepianowe w składzie: Piotr 
Staniszewski – skrzypce, Bogumiła Kapica (Mazalska) – wiolonczela, Bo-
gna Czerwińska – fortepian, III nagroda

Przytoczony powyżej wykaz nagród ilustruje preferencje artystki, zajmującej się
przede wszystkim muzykowaniem kameralnym. Jednocześnie świadczy o wy-
raźnych predyspozycjach pianistki i potwierdza słuszność wyboru kameralistyki
jako dominującej dziedziny jej działalności zawodowej.

Ocena działalności dydaktycznej 

Wysoko należałoby również ocenić działalność pedagogiczną p. Czerwińskiej-
Szymuli. Wspólnie z prof. Anną Prabucką-Firlej prowadzi w gdańskiej Uczelni
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zajęcia z duetami fortepianowymi. Współpraca ta przynosi znakomite rezultaty.
Na potrzeby recenzji wspomnę tylko o najważniejszych osiągnięciach

 XII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. J. Zarębskiego, Izabelin –

Łomianki (2012), duet fortepianowy Aleksandra Furmańska & Paulina 
Kuchniak, I nagroda

 XV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Pietro Argento”, Gioia del 

Colle (Włochy 2012), duet fortepianowy Aleksandra Furmańska & Pauli-
na Kuchniak – II nagroda

 V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w San Marino (2012),duet for-

tepianowy Aleksandra Furmańska & Paulina Kuchniak – II nagroda (I na-
grody nie przyznano)

 XXII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Roma 2012”, duet forte-

pianowy Aleksandra Furmańska & Paulina Kuchniak, II nagroda w kate-
gorii duet fortepianowy – cztery ręce, II nagroda w kategorii duet forte-
pianowy – dwa fortepiany

 XII Międzynarodowy Konkurs „Padova International Competition” w Pa-

dwie (Włochy 2014), duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Woj-
ciech Szymczewski, I nagroda w kategorii duetów fortepianowych

 Międzynarodowy Konkurs „Bradshaw & Buono International Piano Com-

petition 2015” w Nowym Jorku (USA), duet fortepianowy Bartosz Ko-
łaczkowski & Wojciech Szymczewski, I nagroda w kategorii duetów for-
tepianowych

 VI Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych, Białystok (2015),

duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski – na-
groda specjalna im. W. Raczkiewicza dla indywidualności muzycznej, na-
groda specjalna w postaci koncertu na festiwalu „Young Prague 2016”

 X Międzynarodowy Konkurs im. F. Schuberta w Ruse (Bułgaria 2015), 

Duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski & Wojciech Szymczewski, II 
nagroda w kategorii duet fortepianowy, duet fortepianowy Julia Skako-
vska & Maciej Baczyński, III nagroda w kategorii duet fortepianowy 
(grupa młodsza)
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W latach 2014-2016 habilitantka prowadziła także dwóch studentów Katedry
Fortepianu.  Jako  Kierownik  tej  Katedry  miałem  okazję  obserwować  pracę
p. Bogny Czerwińskiej-Szymuli podczas egzaminów semestralnych oraz dyplo-
mowych. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że egzaminy jej pod-
opiecznych przebiegały na bardzo wysokim poziomie.  Prezentacje prowadzo-
nych przez pianistkę studentów zwracały uwagę troską o piękno brzmienia in-
strumentu oraz nasycenie emocjonalne wykonania. Obaj studenci otrzymali dy-
plom ukończenia studiów z oceną bardzo dobrą.

Zamieszczone  w recenzji  informacje  o  działalności  dydaktycznej  habilitantki
skłaniają do jednoznacznie pozytywnej oceny dorobku p. Bogny Czerwińskiej-
Szymuli w tej dziedzinie.

Ocena dorobku naukowego

Wszechstronna działalność zawodowa pianistki obejmuje również aktywność na
polu  naukowym.  Sprowadza  się  ona  do  uczestnictwa  w  międzynarodowych
i krajowych sesjach naukowych, na których artystka prezentowała wykłady na
temat zagadnień związanych z kameralistyką fortepianową. Wykład pt. „Korzy-
ści gry w duecie fortepianowym dla ogólnego rozwoju pianisty” p. Czerwińska-
Szymula przedstawiła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu
„Partnerstwo  w  muzyce”  na  Uniwersytecie  Muzycznym  Fryderyka  Chopina
w Warszawie. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Instytut
Edukacji  Muzycznej)  wystąpiła  z  wykładem  zatytułowanym  „Korzyści  gry
w duecie fortepianowym dla ogólnego rozwoju pianisty”. Ze względu na roz-
miary recenzji trudno przytoczyć pełny opis aktywności habilitantki w tej dzie-
dzinie, ale na szczególną wzmiankę zasługuje jeszcze jej działalność wydawni-
cza. Czasopismo „International Piano” no. 22 Nov/Dec 2013 (Wielka Brytania)
opublikowało artykuł zatytułowany „Dumka” from Polish Suite op. 16 by Ju-
liusz Zarębski, About the music. Interesująca okazała się również współpraca ar-
tystki  z wydawnictwem „Eufonium”. Oprócz wspomnianej  już  Dumki Zaręb-
skiego oficyna ta wydała w opracowaniu habilitantki jeszcze 14 pozycji na for-
tepian oraz na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu! Tak intensywna działal-
ność na polu naukowym spotykana jest w środowisku czynnych artystów sto-
sunkowo rzadko. Z tym większą satysfakcją oceniam ją bardzo wysoko.
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Konkluzja

Na wyjątkowo wszechstronną aktywność  zawodową dr  Bogny Czerwińskiej-
Szymuli składa się ponadto intensywna działalność organizacyjna (m.in. organi-
zacja festiwali muzyki kameralnej). Stanowi ona uzupełnienie obrazu sylwetki
muzyka profesjonalnego, zaangażowanego w rozwój swoich umiejętności oraz
oddanego  macierzystej  Uczelni.  Przedstawiona  mi  dokumentacja  przekonuje
o rzetelności zawodowej oraz wysokich kompetencjach artystycznych i pedago-
gicznych habilitantki.  Autoreferat ujmuje artystyczną pokorą,  pozwala wiązać
z pracą zawodową pianistki nadzieję na jej kolejne sukcesy zawodowe. Dzieło
artystyczne poszerza dorobek polskiej kultury muzycznej o bardzo dobre nagra-
nie dzieł wymagających i wartościowych.
Niniejszym stwierdzam, że dorobek artystyczny i dydaktyczno-naukowy dr Bo-
gny  Czerwińskiej-Szymuli  spełnia  wszystkie  wymagania  ustawy  z  dnia
14.03.2003 roku. Stawiam wniosek o jego przyjęcie.

Kiełpino, 05.09.2017
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