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Recenzja	

dotycząca	 dzieła	 artystycznego	 oraz	 osiągnięć	 naukowych,	 dydaktycznych		
i	 artystycznych	 Pani	 dr	 Urszuli	 Szyryńskiej,	 sporządzona	 w	 związku		
z	 postępowaniem	 habilitacyjnym	 w	 dziedzinie	 sztuk	muzycznych,	 specjalność	 –	
instrumentalistyka	

	

Podstawowe	dane	recenzenta:	
prof.	zw.	Alicja	Kledzik	
Dziedzina:	Sztuki	muzyczne	
Dyscyplina	artystyczna:	Instrumentalistyka	
Akademia	Muzyczne	im.	Ignacego	Jana	Paderewskiego	w	Poznaniu	
	
	
Poznań,	15.05.2019	

Zleceniodawca	recenzji:	

Akademia	Muzyczna	 im.	Stanisława	Moniuszki	w	Gdańsku,	Wydział	 Instrumentalny,	w	
związku	 z	 decyzją	 Centralnej	 Komisji	 do	 Spraw	 Stopni	 i	 Tytułów	 z	 dnia		
6	 marca	 2019	 roku	 wyznaczającą	 moją	 osobę	 na	 recenzenta	 w	 w/w	 postępowaniu	
habilitacyjnym.	

Nr	sprawy:	BCK-VII-L-6557-19	

Wraz	 ze	 zleceniem	 otrzymałam	 dokumentację	 w	 wersji	 elektronicznej	 zawierającą	
następujące	dokumenty:	

Ø wniosek	kandydatki	o	wszczęcie	postępowania	habilitacyjnego,	
Ø uwierzytelnione	odpisy	dyplomów,	
Ø autoreferat	w	języku	polskim	i	angielskim,	
Ø dane	osobowe,	
Ø opinie	profesorów	o	kandydatce,	
Ø chronologiczny	wykaz	dorobku	artystycznego	wraz	z	dokumentacją,	
Ø wykaz	osiągnięć	dydaktycznych	wraz	z	dokumentacją,	
Ø wykaz	konkursów,	w	których	kandydatka	uczestniczyła	jako	członek	jury,	
Ø wykaz	przeprowadzonych	kursów	i	warsztatów,	
Ø wykaz	dokonanych	nagrań	płytowych,	
Ø oświadczenia	współwykonawców	dzieła	habilitacyjnego,	
Ø recenzje	prasowe	płyt	

	

Podstawowe	dane	o	habilitantce:	

Dane	 dotyczące	 artystycznego	 życiorysu	 zaczerpnęłam	 z	 Autoreferatu	 Habilitantki,		
w	którym	Kandydatka	przedstawiła	przebieg	swojej	artystycznej	kariery.	W	1995	roku	
ukończyła	studia	muzyczne	w	Akademii	Muzycznej	 im.	 I.J.	Paderewskiego	w	Poznaniu	
(Filia	w	Szczecinie),	stopień	doktora	sztuk	muzycznych	uzyskała	w	2015	roku	w	wyniku	
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przewodu	 doktorskiego	 przeprowadzonego	 w	 Akademii	 Muzycznej	 im.	 Stanisława	
Moniuszki	w	Gdańsku	 	na	podstawie	 rozprawy	doktorskiej	pt.:	 „Elementy	klasycyzmu		
i	 romantyzmu	 w	 wybranych	 utworach	 Johanna	 Nepomuka	 Hummla.	 Uwagi		
z	 perspektywy	 pianistki-kameralistki.”	 W	 międzyczasie	 podjęła	 studia	 podyplomowe		
w	Akademii	Muzycznej	 im.	Fryderyka	Chopina	w	Warszawie	w	zakresie	kameralistyki	
fortepianowej,	 które	 ukończyła	 w	 2001	 roku,	 rok	 później	 –	 w	 2002	 roku	 ukończyła	
kolejne	studia	podyplomowe	na	Uniwersytecie	Szczecińskim	w	zakresie	tyflodydaktyki,		
i	wreszcie	w	2006	 roku	uzyskała	kolejne,	 trzecie	 już,	 świadectwo	ukończenia	studiów	
podyplomowych	na	Uniwersytecie	Warszawskim	w	zakresie	zarządzania	dla	twórców,	
artystów	 i	 animatorów	 kultury.	 Taki	 pęd	 do	 zgłębiania	 zarówno	 swojej	 wiedzy	 jak		
i	kompetencji	dobrze	świadczy	o	Kandydatce.	 Jak	wynika	z	podanych	w	Autoreferacie	
danych	dotyczących	zatrudnienia,	Pani	dr	Urszula	Szyryńska	jeszcze	w	trakcie	trwania	
studiów	 podjęła	 pracę	 w	 charakterze	 nauczyciela	 gry	 na	 fortepianie	 w	 szkołach	
muzycznych	I	stopnia	w	Starogardzie	Szczecińskim,	następnie	w	Myśliborzu	i	Suwałkach.	
Były	to	krótkie,	zaledwie	jednoroczne	kontrakty,	ale	z	pewnością	pozwalały	Kandydatce	
na	 uzyskanie	 sporego	 doświadczenia	 pedagogicznego.	 Od	 1997	 roku	 pracuje	
nieprzerwanie	w	Szczecinie,	początkowo	w	szkołach	muzycznych	I	stopnia,,	następnie		
w	 Akademii	 Muzycznej	 im.	 I.J.	 Paderewskiego	 w	 Poznaniu	 (Filia	 w	 Szczecinie)	 na	
stanowisku	wykładowcy,	 a	od	2010	 roku	w	Akademii	 Sztuki	w	Szczecinie,	 obecnie	na	
stanowisku	adiunkta.	W	dalszej	części	Autoreferatu	dr	Urszula	Szyryńska	przedstawia	
początki	 swojej	 edukacji	 muzycznej,	 podkreśla,	 jak	 wielkie	 znaczenie	 miało	 dla	 niej	
środowisko,	w	jakim	się	wychowywała	–	pełne	muzyki	od	najmłodszych	lat:	„Moja	Babcia	
grała	 na	 gitarze,	 Tata	 grał	 na	 fortepianie,	Mama	 śpiewała,	 jedna	 z	moich	 sióstr.…jest	
altowiolistką	w	Polskiej	Filharmonii	Kameralnej	Sopot.”	Z	kolejnych	stron	Autoreferatu	
dowiadujemy	się	o	pierwszych	szkołach,	nauczycielach,	a	także	pierwszych	muzycznych	
fascynacjach	 i	 artystycznych	 występach.	 Wiele	 słów	 uznania	 habilitantka	 kieruje	 do	
swoich	mistrzów,	 zwłaszcza	do	prof.	Barbary	Halskiej,	doceniając	 Ich	ogromny	wkład		
w	rozwój	własnych	umiejętności	pianistycznych.	

	

Ocena	dorobku	artystycznego	

Pani	 dr	 Urszula	 Szyryńska	 przedstawiła	 swoją	 działalność	 artystyczną	 od	 roku	 2010,	
czyli	od	momentu	rozpoczęcia	pracy	w	Akademii	Sztuki	w	Szczecinie.	Do	czasu	uzyskania	
stopnia	doktora	w	marcu	2015	roku	dokumentacja	obejmuje	22	koncerty.	Są	to	koncerty	
o	 bardzo	 różnorodnym	 profilu,	 najczęściej	 w	 różnych	 zestawach	 kameralnych,	 jak	
również	 towarzyszące	 chórowi	 kameralnemu	 Zachodniopomorskiego	 Uniwersytetu	
Technologicznego.	 Miejsca	 koncertów	 to	 najczęściej	 Szczecin	 i	 Poznań,	 ale	 na	 mapie	
koncertowej	 z	 tego	 okresu	 znajdują	 się	 również	 takie	 sale	 jak	 Studio	 Koncertowe	
Polskiego	Radia	im.	Witolda	Lutosławskiego	w	Warszawie,	Filharmonia	im.	Mieczysława	
Karłowicza	w	Szczecinie,	czy	sale	koncertowe	w	Oslo,	Rydze,	na	Wyspach	Owczych	czy		
w	Anglii.	 	Po	uzyskaniu	stopnia	doktora	sztuk	muzycznych	działalność	koncertowa		dr	
Urszuli	 Szyryńskiej	 uległa	 znaczącej	 intensyfikacji.	 W	 krótkim	 okresie	 zaledwie	 4	 lat	
wykonała	 blisko	 50	 koncertów,	 głównie	 kameralnych,	 ale	 również	 z	 towarzyszeniem	
orkiestry	 filharmonicznej,	 podczas	 międzynarodowych	 festiwali	 saksofonowych		
i	 chóralnych,	 jak	 również	 towarzysząc	 innym	 instrumentalistom	 w	 ich	 doktorskich	
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prezentacjach.	Mapa	koncertowa	to	przede	wszystkim	Szczecin	i	inne	miasta	zachodniej	
Polski,	 ale	 również	miasta	w	Niemczech,	 Szwecji,	we	Włoszech	 oraz	 koncerty	w	USA,		
o	 których	 Habilitantka	 wspomina	 w	 Autoreferacie,	 ale	 nie	 wykazuje	 ich	 w	 spisie	
działalności	 artystycznej.	 Ważną	 sferą	 działalności	 artystycznej	 Pani	 dr	 Urszuli	
Szyryńskiej	 są	 nagrania	 płytowe,	 których	 ma	 kilka	 w	 swoim	 dorobku.	 Na	 płytach	 –	
wydanych	 przez	 firmę	 fonograficzną	 Acte	 Prealable	 –	 zarejestrowanych	 zostało	
kilkanaście	 utworów	 na	 fortepian	 i	 altówkę	 francuskiego	 kompozytora	 Rene	 de	
Boisdeffre.	 Kolejne	 płyty	 Urszuli	 Szyryńskiej	 to	 nagrania	 płyty	 doktorskiej		
z	 saksofonistką	 Julitą	 Przybylską,	 udział	w	 projektach	 nagraniowych	dr	hab.	Dariusza	
Samóla	z	muzyką	saksofonową,	czy	wreszcie	płyta	przedstawiona	jak	dzieło	habilitacyjne	
Pani	dr	Urszuli	Szyryńskiej	z	utworami	Marka	Jasińskiego	i	Jaromira	Gajewskiego.	

Podsumowując	 tę	 sferę	 działalności	 Pani	 dr	 Urszuli	 Szyryńskiej,	 należy	 podkreślić	
znaczącą	ilość	estradowych	wykonań,	bardzo	szeroki	i	zróżnicowany	repertuar,	a	także		
-	 co	 bardzo	 istotne	 –	 dużą	 ilość	 prawykonań	 utworów	 polskich	 współczesnych	
kompozytorów.	To	bardzo	cenna	działalność	promująca	rodzimą	twórczość.		

	

	Działalność	dydaktyczna:	

Pani	dr	Urszula	Szyryńska	prowadzi	w	Akademii	Sztuki	zajęcia	z	fortepianu	i	zespołów	
kameralnych.	Jej	studenci	wielokrotnie	występowali	na	koncertach,	które	–	jak	podkreśla	
Habilitantka	–	są	dla	nich	wspaniałą	okazją	nie	tylko	do	prezentacji	swoich	umiejętności,	
ale	 również	 są	 niezwykle	 istotną	 	 sferą	 zdobywania	 doświadczeń	 estradowych		
i	 kształtowania	 własnej	 osobowości	 artystycznej.	 Pani	 dr	 Urszula	 Szyryńska	 była	
recenzentem	5	prac	magisterskich	i	promotorem	jednej.	

Habilitantka	 prowadziła	 szereg	 kursów,	warsztatów	 i	 konsultacji	 pedagogicznych	 dla	
nauczycieli	 i	 uczniów	 głównie	 w	 szczecińskich	 szkołach	 muzycznych,	 ale	 również		
w	Zielonej	Górze,	Zgorzelcu	oraz	w	Szczecinku.		

Niezwykle	ważną	sferę	działalności	dydaktycznej	Pani	dr	Urszuli	Szyryńskiej	jest	nauka	
gry	na	 fortepianie	 z	dziećmi	niewidomymi.	W	celu	 lepszego	 rozeznania	problematyki,	
Habilitantka	podjęła	nawet	studia	podyplomowe	w	zakresie	tyflodydaktyki	co	świadczy	
o	niezwykle	profesjonalnym	podejściu	do	własnej	działalności.	Pani	dr	Urszula	Szyryńska	
kilkukrotnie	 uczestniczyła	 w	 pracach	 Jury	 konkursów	 pianistycznych	 dla	 dzieci	 w	
Szczecinie.	

	

Ocena	Autoreferatu:	

Habilitantka	 podzieliła	 Autoreferat	 na	 kilka	 części.	W	pierwszej	 zawarła	 podstawowe	
dane	o	swoim	wykształceniu	oraz	zatrudnieniu.	Przedstawiła	również	wskazane	dzieło	
habilitacyjne,	którym	są	miniatury	-	związanych	ze	Szczecinem	-	polskich	kompozytorów	
współczesnych:	 Jaromira	 Gajewskiego	 oraz	 Marka	 Jasińskiego.	 W	 następnej	 części	
Autoreferatu	Habilitantka	omawia	poszczególne	miniatury	chcąc	przybliżyć	słuchaczowi	
sposób	 zapisu	 poszczególnych	 utworów	 jak	 również	 wskazać	 pewne	 najważniejsze	
problemy	wykonawcze.	Kolejna	 część	Autoreferatu	 to	omówienie	własnej	działalności	
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artystycznej,	przedstawienie	drogi	rozwoju	pianistycznego,	najważniejszych	wydarzeń		
i	koncertów.	Dwie	ostatnie	części	Autoreferatu	to	omówienie	działalności	dydaktycznej	
oraz	 wykaz	 dokonanych	 nagrań	 płytowych.	 Stwierdzić	 mogę,	 że	 Autoreferat	 zawiera	
komplet	informacji	o	wszelakiej	działalności	Habilitantki	podlegającej	ocenie	w	związku	
z	prowadzonym	postepowaniem	habilitacyjnym.	Jednak	zabrakło	mi	w	przedstawionym	
tekście	 osobistej	 nuty,	 własnych	 –	 głębszych	 przemyśleń,	 określenia	 własnego	
artystycznego	 credo.	 Habilitantka	 nie	 ustrzegła	 się	 również	 wielu	 niezgrabności	
stylistycznych	 i	 błędów	 ortograficznych.	 Często	 również	 brakuje	 konsekwencji		
w	sposobie	odmieniania	imion	i	nazwisk	zarówno	polskich	jak	i	obcojęzycznych.		

	

Ocena	dzieła	artystycznego:	

Jako	 swoje	 dzieło	 habilitacyjne	 Pani	 dr	 Urszula	 Szyryńska	 przedstawiła	 płytę	 CD		
z	 utworami	 Marka	 Jasińskiego	 i	 Jaromira	 Gajewskiego	 obejmującymi	 następujące	
pozycje:	

Ø Marek	Jasiński	–	Medytacje	„Bezsenność	nad	Hudson	River”	 for	saxophone	and	
piano,	

Ø Marek	Jasiński	–	Impresje,	
Ø Marek	Jasiński	–	Medytacje,	
Ø Marek	Jasiński	–	Kujawiak,	
Ø Marek	Jasiński	–	Sonatina,	
Ø Marek	Jasiński	–	Taniec	żydowski	na	4	ręce	
Ø Marek	Jasiński	–	Taniec	węgierski	na	4	ręce,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Miniatura	no.1,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Miniatura	no.2,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Miniatura	no.3,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Miniatura	no.4,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Miniatura	no.5,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Miniatura	no.6,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Tajemnicza	góra,	
Ø Jaromir	Gajewski	–	Duo	for	saxophone	and	piano	

Płyta	została	wydana	przez	Acte	Prealable,	AP	417,	2018	rok,	a	współwykonawcami	są	
następujący	muzycy:	

Julita	Przybylska	–	saksofon	

Grzegorz	Stec	–	fortepian	w	utworach	na	4	ręce	

Pani	 Urszula	 Szyryńska	 przedstawiła	 na	 swojej	 płycie	 habilitacyjnej	 drobne	 utwory	
dwóch	 współczesnych	 kompozytorów	 polskich	 związanych	 ze	 środowiskiem	
szczecińskim.	 Fakt	 popularyzowania	 rodzimej	 twórczości	 należy	 oczywiście	 uznać	 za	
godny	 pochwały	 i	 uznania.	 	 Jest	 to	 niezbywalny	 wkład	 w	 rozwój	 kultury	 narodowej		
i	wkład	w	rozwój	dziedziny,	jaką	reprezentuje	Habilitantka.	Istotnym	jest	również	fakt,	
że	 dzieci	 –	 dla	 których	 przecież	 w	 większości	 powstały	 nagrane	 miniatury	 –	 mają	
sposobność	 wysłuchania	 ich	 końcowej,	 artystycznej	 wersji.	 Sobie	 samej	 Habilitantka	
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stworzyła	 jednak	 dość	 trudne	 zadanie,	 gdyż	 pod	 ocenę	 recenzentów	 w	 przewodzie	
habilitacyjnym	 poddała	 wykonanie	 stosunkowo	 bardzo	 prostych	 utworów,	
niewymagających	od	pianisty	wykazania	się	zaawansowaną	techniką.	Do	ich	wykonania	
bardziej	potrzeba	wrażliwości	na	barwę,	kolorystykę	i	czas	muzyczny.	W	moim	odczuciu	
są	 to	wartości	cenniejsze,	którymi	często	nie	dysponują	dzieci,	ale	również	dorośli	 już	
pianiści.	Nie	mam	żadnych	zastrzeżeń	do	realizacji	nagranych	utworów	w	ich	przestrzeni	
czasowej.	 Wszystkie	 elementy	 poszczególnych	 miniatur	 są	 bardzo	 dobrze	
skonstruowane	i	poukładane	–	zgodnie	ze	wskazówkami	kompozytorów,	ale	również	(co	
jest	bardzo	dobrze	odczuwalne	dla	mnie)	w	wyniku	osobistego	podejścia	pianistki	do	
przestawianej	 materii	 dźwiękowej.	 Natomiast	 moje	 zastrzeżenia	 budzi	 często	 barwa	
dźwięku,	 zwłaszcza	 w	 niższych	 rejestrach	 instrumentu,	 a	 także	 nadużywany	 pedał	
prawy.	Nie	wiem	na	jakim	instrumencie	zostało	dokonane	nagranie	i	w	jakich	warunkach	
akustycznych.	 Z	 informacji	 zawartych	 na	 płycie	można	 jedynie	wyczytać,	 że	 nagranie	
zostało	 dokonane	 w	 budynku	 Akademii	 Sztuki	 w	 Szczecinie.	 Być	 może	 jest	 to	 wina	
nieodpowiedniego	ustawienia	mikrofonów,	gdyż	w	wyższych	rejestrach	instrument	pod	
palcami	 Pani	 Szyryńskiej	 brzmi	 bardzo	 dobrze,	 dźwięki	 są	 klarowne,	 a	 frazy	 bardzo	
plastyczne.	 	 Trudno	mi	 na	 podstawie	 tej	 płyty	 ocenić	 cały	warsztat	 pianistyczny	 Pani	
Szyryńskiej,	 przyjmuję	 jednak,	 że	 nadrzędnym	 celem	 była	 prezentacja	 rodzimej	
twórczości	współczesnych	kompozytorów	szczecińskich.	Z	tego	zadania	Pani	dr	Urszula	
Szyryńska	wyszła	 bardzo	 obronną	 ręką,	 gdyż	w	 Jej	wykonaniu	 utwory	 prezentują	 się	
ciekawie	i	z	pewnością	znajdą	uznanie	w	oczach	młodych	adeptów	sztuki	pianistycznej.	

Konkluzja:	

Znaczące	 osiągnięcia	 artystyczne,	 jak	 również	 różnorodny	 repertuar	 i	 znaczące	
osiągnięcia	 na	 polu	 popularyzacji	 polskiej	 współczesnej	 twórczości	 kompozytorskiej	
pozwalają	mi	stwierdzić,	że	Pani	Urszula	Szyryńska	jest	Artystką	w	pełni	przygotowaną	
do	 podjęcia	 samodzielnych	 wyzwań	 artystycznych	 i	 naukowych.	 	 Jak	 wynika		
z	 przedstawionej	 dokumentacji,	 Habilitantka	 cały	 czas	 przechodzi	 proces	 kształcenia		
i	doskonalenia	swoich	umiejętności	i	wiedzy	w	zakresie	sztuki.	Jest	Artystką	otwartą	na	
nowe	wyzwania,	co	tym	samym	pozwala	mi	z	dużą	dozą	pewności	stwierdzić,	że	Jej	dalszy	
rozwój	 będzie	 nadal	 przebiegał	 harmonijnie,	 zgodnie	 z	 oczekiwaniami	 stawianymi	
samodzielnym	pracownikom	nauki.		

Niniejszym	 stwierdzam,	 że	 osiągniecia	 artystyczne,	 naukowe	 i	 dydaktyczne	 Pani	 dr	
Urszuli	Szyryńskiej	w	pełni	spełniają	wymagania	art.	16	Ustawy	z	dnia	14.03.2003	roku	
(z	 późn.	 zmianami)	 o	 stopniach	 naukowych	 i	 tytule	 oraz	 o	 stopniach		
i	 tytułach	w	zakresie	sztuki,	stawiane	kandydatom	do	stopnia	doktora	habilitowanego	
sztuki.		

	

	

	 	 	 	 	 	 	 prof.	zw.	dr	hab.	Alicja	Kledzik	

	

 


