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ad. dr Anna Mikolon 
 

A) Wykształcenie 
Podstawowe: SP nr 2 i PSM l stopnia w Olsztynie (Dyplom z wyróżnieniem 1984) 
Średnie: PLM w Łodzi, w klasie fortepianu prof. Tadeusza Chmielewskiego (Dyplom z wyróż-
nieniem 1990) 
Wyższe: AM w Gdańsku, Wydział Instrumentalny, specjalność - fortepian, klasa prof. Andrze-
ja Artykiewicza (Dyplom 1995) 
 
Studium Przygotowania Pedagogicznego przy AM w Gdańsku (Dyplom 1995) 
Zentrale Deutsche Sprachprüfung, Hannover (Dyplom 1996) 
Staż artystyczny w zakresie kameralistyki fortepianowej w UMFC w Warszawie pod kierun-
kiem prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej (Dyplom 2008) 
 
Tytuł rozprawy doktorskiej: 
Język muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi na przykładzie II 
Sonaty fortepianowej h-moll op. 61, II Trio fortepianowego e-moll op. 67, cyklu pieśni „Z ży-
dowskiej poezji ludowej” op. 79 
Doktorat w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplina artystyczna- instrumentalistyka, specjal-
ność - gra na fortepianie, promotor - prof. Anna Prabucka-Firlej, AM Gdańsk 16.05.2011 
 

B) Zatrudnienie 
01.09 - 10.10.1996 - PSM l st. w Tczewie (nauczyciel fortepianu)     
01.10.1996 - 30.09.1997 - WSP w Olsztynie (asystent - nauczyciel fortepianu i akompaniator) 
15.10.1996 - 31.08.2007 - POB w Gdańsku (korepetytor solistów - ok. 1000 prób muzycznych 
i reżyserskich, muzyk orkiestrowy - 181 spektakli) 
2006/2007 - umowa o dzieło z AM Gdańsk - Wydział I - akompaniament na Studiach Pody-
plomowych dla Dyrygentów Orkiestr Dętych 
03.09.2007 - 30.06.2008 - SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu (nauczyciel stażysta)                                  
2007/2008 - umowa o dzieło z AM Gdańsk - Wydział I - akompaniament na Studiach Pody-
plomowych dla Dyrygentów Orkiestr Dętych oraz na Dyrygenturze Symfonicznej, współpraca 
z Wydziałem III w przygotowaniu oper  
01.09.2008 - 31.08.2009 - SM II st. w Gdyni (nauczyciel kontraktowy) 
od 01.09.2008 - SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu (od 2013 nauczyciel mianowany) akompa-
niator, nauczyciel nauki akompaniamentu i fortepianu dodatkowego 
2008/2009 - umowa o dzieło z AM Gdańsk - Wydział III - akompaniament (zespoły wokalne) 
2009/2010 - umowa o dzieło z AM Gdańsk - Wydział III - pianista-korepetytor wokalistów, 
współpraca z Wydziałem IV - akompaniament do Dyrygowania 
2010/2011 - umowa o dzieło z AM Gdańsk - Wydział III - pianista-korepetytor wokalistów  
26.09.2011 - 25.09.2012 - AM w Gdańsku (adiunkt) - Wydział III - pianista-korepetytor woka-
listów, współpraca z Wydziałem II (nauka akompaniamentu) 
01.10.2012 - 30.09.2019 - AM w Gdańsku (adiunkt) - Wydział III - pianista-korepetytor woka-
listów, współpraca z Wydziałem II (nauka akompaniamentu 2012-2014) 
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C) Jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
nr 65, poz. 595 ze zm.) wskazuję publikację książkową stanowiącą wraz z dwiema pły-
tami integralną całość dzieła naukowo-artystycznego: 

 
Specyfika pracy pianisty-korepetytora wokalistów (wyd. Polihymnia, Lublin 2016), 
 
Shakespeare Songs - Krzysztof Bobrzecki - baryton, Anna Mikolon - fortepian (AP0352) 
Roger Quilter - Five Shakespeare Songs op. 23, Three Shakespeare Songs op. 6,  
Four Shakespeare Songs op. 30, Erich Wolfgang Korngold - Songs of The Clown op. 29, Gerald 
Finzi - Let Us Garlands Bring op. 18 
 
CD - nagrania - wybrane pieśni i arie z różnych płyt wydanych po uzyskaniu tytułu doktora: 
The Nightingale - Katarzyna Dondalska - sopran koloraturowy, Anna Mikolon - fortepian  
(AP0290)  

1. Nikołaj Rimski-Korsakow - Gdy kocha słowik róży pąk op. 2 nr 2 
2. Dominick Argento - Spring 
3. Karol Szymanowski - Słowik op. 31 nr 2 
4. Hans Pfitzner - Singt mein Schatz wie ein Fink op. 33 nr 5 

Michał Kleofas Ogiński - Romanse wokalne - Jacek Szymański - tenor, Anna Mikolon - for-
tepian (SL 056-2) 

5. Zamilcz, ach zamilcz 
6. Przebudzenie 
7. Przy boku twym 
8. Minęły błogie dni 
9. Rodzinna wieś 

Pieśni kompozytorów gdańskich - Alicja Rumianowska - mezzosopran, Aleksandra Kuchar-
ska-Szefler - sopran,  Anna Mikolon - fortepian (MTS CD-023)  

10. Władysław Walentynowicz - Akacje z tryptyku Kwiaty 
11. Władysław Walentynowicz - Tańcowały dwa Michały - duet  
12. Konrad Pałubicki - Czymże jest kwiat z cyklu Refleksje 
13. Konrad Pałubicki - Gdy motyl z cyklu Refleksje 
14. Henryk Hubertus Jabłoński - Psałterz 
15. Henryk Hubertus Jabłoński - Pogoda późnej jesieni 
16. Henryk Hubertus Jabłoński - Pierwszy bal 

Pieśni i arie - Kazimierz Sergiel - bas, Anna Mikolon - fortepian (SL 068-2) 
17. Stanisław Moniuszko - Stary kapral 
18. Fryderyk Chopin - Śpiew z mogiły 

Gdański Festiwal Muzyczny 2014, Marta Świderska - mezzosopran, Anna Mikolon - fortepian,  
nagranie koncertu na żywo (11.04.2014) i transmisja radiowa (21.04.2014), Radio Gdańsk  

19. Johannes Brahms - Wie melodien zieht es mir op. 105 nr 1 
20. Stanisław Niewiadomski - Dzwony 
21. Fryderyk Chopin - Piosnka litewska op. 74 no 16 
22. Jules Massenet - Aria Charlotte z opery Werther 
23. Stanisław Moniuszko - Dumka Jadwigi z opery Straszny Dwór 
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 Niedługo minie 20 lat mojej pracy pianisty, kameralisty, korepetytora wokalistów, z 

których 11 spędziłam w Operze Bałtyckiej. Zagrałam ok. 1000 prób muzycznych i reżyser-

skich, jeszcze większą ilość prób indywidualnych lub w małych zespołach oraz 180 spektakli 

jako muzyk orkiestrowy (w wielu operach znajdziemy partie fortepianu, klawesynu, organów 

i czelesty). „Kanon” oper musiałam opanować w ekspresowym tempie. Stale poszerzałam 

repertuar na kolejne przesłuchania solistów i muzyków orkiestrowych. Czytanie a vista, do-

bre rozumienie dużych form, znajomość tradycji wykonawczych, umiejętność odczytywania 

w partyturze tego co ważne, gdy jest właściwie pod względem pianistycznym niewykonalna i 

wreszcie znajomość wszystkich partii wokalnych w każdej operze, by móc odpowiednio do-

śpiewać drugi głos lub podpowiedzieć z wyprzedzeniem tekst - to niektóre elementy mojej 

pracy w teatrze operowym.  

 Z wokalistami współpracowałam nie tylko podczas prób do spektakli. Większość z 750 

wykonanych przeze mnie do tej pory koncertów odbyło się właśnie z ich udziałem. Wielu z 

nich zaufało mi na tyle, że zdecydowali się nagrywać ze mną płyty doktorskie i habilitacyjne. 

 Miałam zaszczyt być pianistą podczas 15 wokalnych kursów mistrzowskich prowa-

dzonych przez: prof. Claudio Desderi, prof. Katarzynę Dondalską, prof. Paula Esswooda, prof. 

Bożenę Harasimowicz, prof. Ewę Iżykowską-Lipińską, prof. Izabelę Kłosińską, prof. Urszulę 

Kryger, prof. Charlotte Lehmann, prof. Helenę Łazarską, prof. Ryszarda Minkiewicza, Andre 

Orlowitza, prof. Jadwigi Rappe, prof. Marka Rzepkę, dr Jacka Szymańskiego, Agnes Wolską 

oraz pianistą konkursowym podczas siedmiu edycji konkursu wokalnego Impressio Art i 

dwóch edycji eliminacji do Konkursu Belvedere.  

 Swoje doświadczenie zawodowe poszerzałam również we współpracy z dyrygentami. 

Dobrą szkołą w tym zakresie była praca przy realizacji spektakli operowych. Nabyte umiejęt-

ności przydały mi się później na uczelni, gdy akompaniowałam na Studiach Podyplomowych 

dla Dyrygentów Orkiestr Dętych, w klasie Dyrygentury Symfoniczno-Operowej i Dyrygentury 

Chóralnej oraz podczas zajęć operowych na Wydziale Wokalno-Aktorskim. 

 Od wielu lat jako pianista-korepetytor biorę udział w procesie edukacji wokalistów. 

Dane mi było również przygotowywać pianistów - studentów Wydziału Instrumentalnego do 

akompaniowania śpiewakom. Opracowałam i wydałam w wydawnictwie Polihymnia kilka 

wyciągów fortepianowych utworów wokalno-instrumentalnych.  

 Brałam udział w realizacji  spektakli operowych bez orkiestry - wykonywałam całą jej 

partię na fortepianie, sprawując często kierownictwo artystyczne (Halka, Straszny Dwór, Ri-



S t r o n a  | 4 

ad. dr Anna Mikolon - Autoreferat 

goletto, Traviata, Carmen, Genoveva, Cyrulik Sewilski, Zemsta Nietoperza). Analizowałam 

także różne potpourri i parafrazy oper w wersji na fortepian na cztery ręce, z których więk-

szość wykonałam w duecie z dr Anną Liszewską m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu 

Duetów Fortepianowych w Gdańsku (2014), w Filharmonii Bałtyckiej (2015) i w Akademii 

Muzycznej w Łodzi.  

 Sądzę, że wymienione wyżej działania i nabyte kompetencje upoważniają mnie do 

wypełnienia pewnej luki w polskim piśmiennictwie na temat pianisty-korepetytora wokali-

stów. Niestety nawet w środowisku muzycznym można się wciąż spotkać z przekonaniem, że 

pianista-korepetytor wyłącznie podgrywa melodię jednym palcem, w domyśle - nie dysponu-

je żadną techniką pianistyczną. Publikacja Specyfika pracy pianisty-korepetytora wokali-

stów jest rodzajem mini poradnika adresowanego do młodych pianistów, którzy chcieliby w 

przyszłości współpracować z wokalistami. W kolejnych częściach książki omawiam rolę piani-

sty zatrudnionego w teatrze operowym, zajmującego się kameralistyką i edukacją wokali-

stów.  

 W ostatniej części koncentruję się na biegłości pianistycznej i pożądanych u korepety-

tora cechach osobowości. Podkreślam znaczenie autodydaktyki oraz życzliwości i empatii 

ukierunkowanej na partnera muzycznego - wokalistę.  

 Muzyczną ilustracją publikacji są nagrania tak skompletowane, by oddawały specyfikę 

współpracy z wokalistami dysponującymi różnymi rodzajami głosu: barytonem, sopranem 

koloraturowym, tenorem, mezzosopranem i basem. Przygotowując utwory oczywiście grun-

townie przeanalizowałam ich warstwę literacką. W tym miejscu, ze względu na dużą ilość 

miniatur ograniczę się do paru uwag dotyczących roli fortepianu i rodzaju relacji kameral-

nych w prezentowanych na płytach pieśniach i ariach.  

 Płyta Shakespeare Songs zawiera cykle pieśni skomponowanych do tekstów Szekspi-

ra przez trzech twórców XX-wiecznych: R. Quiltera (1877-1953), E.W. Korngolda (1897-1957) 

i G. Finzi’ego (1901-1956). Warto nadmienić, że utwory te, na Wyspach popularne, w Polsce 

są mało znane. Swoją tematyką obejmują sceny groteskowe, liryczne, miłosne, biesiadne 

oraz filozoficzną refleksję dotyczącą przemijania i śmierci. Elementy ilustracyjne, komiczne, 

metafory, ironia dopełniają bogactwa środków wyrazu. Pojedyncze wiersze powtarzają się w 

innych opracowaniach, co świadczy o ich „muzyczności” i atrakcyjności w oczach kompozyto-

rów. Zarówno w warstwie literackiej, jak i dźwiękowej świat przedstawiony w tej monografii 

mieni się wielobarwnością i  różnorodnością. Głos barytonowy jest tu niejako wtopiony w 
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partię fortepianu. Wyrazistość tekstu zostaje podkreślona przez wspólne frazowanie i oddy-

chanie, podobną artykulację i barwę oraz synchroniczne dążenie do kulminacji. Instrumen-

talne wstępy zawsze przygotowują nastrój pieśni, a niejednokrotnie wprowadzają inicjalną 

myśl muzyczną. Zakończenia zaś albo mają charakter wirtuozowski, albo pointują całość za-

mykając łuk energetyczny.  

 Pieśni op. 23, op. 6 i op. 30 angielskiego kompozytora wykształconego we Frankfurcie 

nad Menem Quiltera utrzymane są w nurcie muzyki neoromantycznej. Słyszę w nich odnie-

sienia do Brahmsa i Mahlera oraz do tradycji staroangielskiej.  

 Cykl Korngolda - Austriaka osiadłego w USA - również reprezentuje kierunek późno-

romantyczny z wpływami muzyki operowej i filmowej. Autor, będąc świetnym pianistą, w 

pełni wykorzystywał skalę i możliwości fortepianu także w pieśniach. Op. 29 - to właściwie 

muzyka teatralna, ilustracyjna, pełna kontrastów faktury, tempa, agogiki, artykulacji, dyna-

miki i wyrazowości. Obrazy skrzą się różnymi barwami i pomysłami muzycznymi.  

 Najbardziej wysublimowane i jednocześnie najpiękniejsze - moim zdaniem - są pieśni 

angielskiego kompozytora Finzi’ego. Osiągnął w nich maksymalne zespolenie słowa z muzy-

ką, powierzając pianiście decydującą rolę w kształtowaniu dramaturgii przebiegu muzyczne-

go. Faktura fortepianowa charakteryzuje się wielopłaszczyznowością, kontrapunktycznością i 

polifonią, nawiązującą do Baroku. Wyczuwa się w nich niezwykłą przestrzeń i uduchowienie 

graniczące z mistycyzmem.  

 Na płycie CD - nagrania - wybrane pieśni i arie  na początku znajdują się cztery pieśni 

z udziałem sopranu koloraturowego pochodzące z albumu The Nightingale. Są to XX-

wieczne kompozycje D. Argento, K. Szymanowskiego i H. Pfitznera oraz nieco starsza - N. 

Rimskiego-Korsakowa. W tych pieśniach starałam się nadać towarzyszeniu fortepianowemu 

cechy takie, jak ruchliwość, błyskotliwość i improwizacyjność. Najwyższe dźwięki wokalistki 

wymagały oczywiście dobrego oparcia w rejestrze basowym fortepianu. Przy nagromadzeniu 

komplikacji rytmicznych, artykulacyjnych i fakturalnych osiągnięcie pełnej synchronizacji z 

wirtuozowską partią wokalną było pewnym wyzwaniem wykonawczym.  

 Pięć następnych utworów wykonywanych przez tenora wybrałam z płyty Michał 

Kleofas Ogiński - Romanse wokalne. Są one przykładem wczesnej polskiej liryki wokalnej, 

wzorowanej na włoskich i francuskich tradycjach operowych. Powstały na początku XIX wie-

ku przeważnie do tekstów sentymentalnych. Ich opracowanie muzyczne wykazuje jednak 

większe zróżnicowanie: od dużej samodzielności partii fortepianu w Zamilcz, ach zamilcz, 
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poprzez konstrukcję przypominającą scenę operową z recytatywem w Przebudzeniu, do me-

lodii z prostym, dyskretnym akompaniamentem, ewentualnie wzbogaconym o efektowny 

wstęp. Współpraca z tenorem dysponującym głosem silnym i nośnym ukierunkowana była 

na wydobycie niuansów zawartych w tekście. 

 Wybrane Pieśni kompozytorów gdańskich W. Walentynowicza (1902-1999), K. Pału-

bickiego (1910-1992) i H.H. Jabłońskiego (1915-1989) na mezzosopran i fortepian skompo-

nowane zostały na przestrzeni kilku dekad XX wieku. Są przykładem tego, jak w jednym śro-

dowisku kulturowym kształtowały się odmienne osobowości twórcze.  

 Akacje Walentynowicza bardzo przypominają lirykę wokalną Karłowicza. Dwa Michały 

na sopran, mezzosopran i fortepian należą zaś do nurtu twórczości dla dzieci z ukłonem w 

stronę tego samego gatunku u Lutosławskiego.  

 Pieśni Pałubickiego z cyklu Refleksje wykorzystują natomiast technikę dodekafonicz-

ną, sonoryzm i punktualizm. Zawieszeniu ulegają tutaj tradycyjne relacje między melodią a 

akompaniamentem na rzecz plam barwnych jako znaczeń muzycznych kontrapunktujących 

semantyczne.  

 Trzy utwory Jabłońskiego plasują się na granicy pieśni romantycznej i piosenki popu-

larnej. Operują materiałem tonalnym i oszczędną fakturą. Opracowanie muzyczne podpo-

rządkowane jest całkowicie wymowie tekstu, co sprawia, że występują tu liczne przejawy 

ilustracyjności. W Pogodzie późnej już jesieni melodeklamacje wokalistki oplatają „girlandy” 

figuracji fortepianowej.  

 Na tej samej płycie zamieściłam także dwie pieśni na bas i fortepian z albumu Pieśni i 

arie ze względu na osobę śpiewaka i aktora - nieżyjącego już pierwszego basa Opery Bałtyc-

kiej Kazimierza Sergiela. Chcę w ten sposób wyrazić wdzięczność artyście, z którym rozpoczę-

łam swoją drogę zawodową jako korepetytor solistów. W swoich interpretacjach na pierw-

szym miejscu stawiał  - podobnie jak F. Szalapin - aktorstwo i pozwalał sobie na pewne od-

stępstwa rytmiczne w stosunku do zapisu. Ponieważ rozumiałam jego intencje i dążenia arty-

styczne, starałam w sposób elastyczny wspomagać jego kreacje. 

 Pianista-korepetytor może się znaleźć również w takiej sytuacji koncertowej, że wy-

stępuje z nieznanym solistą zaledwie po krótkiej próbie, a występ jest nagrywany i transmi-

towany przez radio. Ilustracją tego rodzaju współpracy jest nagranie kilku pieśni i arii mezzo-

sopranowych z koncertu w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2014, które dołączy-

łam do płyty CD - nagrania - wybrane pieśni i arie. 
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 W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim śpiewakom - współauto-

rom przedstawionych wyżej nagrań.   

D) Omówienie pozostałych osiągnięć artystycznych i naukowych 

 Jak już wspomniałam wcześniej w centrum moich zainteresowań artystycznych leży 

muzyka wokalna. Dlatego spośród ważniejszych osiągnięć mogę wymienić mistrzowskie reci-

tale wokalne z Katarzyną Dondalską (AM Gdańsk 2011) i Agnes Wolską (Sopot 2015), którym 

miałam zaszczyt towarzyszyć na fortepianie. Do prestiżowych wydarzeń zaliczam także gale 

operowe w ramach Festiwalu Gdynia Classica Nova (2015), w Filharmonii Kaszubskiej w Wej-

herowie (2016) i recitale w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego (2014, 2015, 2016). 

 Po obronie doktoratu zrealizowałam wiele koncertów monograficznych, poświęco-

nych np. Beethovenowi, Dvořákowi, Jabłońskiemu, Lutosławskiemu, Moniuszce, Ogińskiemu, 

Schubertowi, Schumannowi, Szostakowiczowi (Wielka Synagoga w Tykocinie, Warszawskie 

Towarzystwo Muzyczne, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i in.), podczas których 

występowałam solo i w zespołach kameralnych. Wraz z Małgorzatą Skorupą - skrzypce i Anną 

Sawicką - wiolonczela zagrałyśmy m.in. I trio fortepianowe op. 8 Szostakowicza oraz Zoppot-

Scherzo M. Łukaszewskiego (prawykonanie). Z udziałem Doroty Całek - sopran odbyło się też 

prawykonanie Trzech Pieśni na sopran i trio fortepianowe Łukaszewskiego oraz prezentacja 

Siedmiu wierszy Aleksandra Błoka op. 127 Szostakowicza. W składzie poszerzonym o baryto-

na - Krzysztofa Bobrzeckiego mieliśmy przyjemność przedstawić polskiej publiczności zupeł-

nie nieznane Pieśni różnych narodów Beethovena.  

 W ramach Ogólnopolskiej Konferencji Artystyczno-Naukowej Muzyka kameralna w 

twórczości kompozytorów francuskich w Akademii Muzycznej w Łodzi wraz z A. Sawicką wy-

konywałyśmy utwory na wiolonczelę i fortepian O. Greifa - w wypadku Veni Creator op. 103 

było to polskie prawykonanie.  

 Ciekawym doświadczeniem dla mnie było też prezentowanie muzyki Gospel razem z 

puzonistą Filharmonii Bałtyckiej Markiem Sikorą. Odkryłam wtedy, że i w tym gatunku można 

znaleźć perełki literatury muzycznej. 

 Przygotowałam również od strony muzycznej Wielki Koncert Jubileuszowy z okazji 70-

lecia działalności Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego w Gdańsku, z którym 

współpracuję od kilku lat. 

 Osobnym nurtem mojej działalności jest popularyzacja muzyki polskiej, ze szczegól-

nym uwzględnieniem kompozytorów niesłusznie zapomnianych. Staram się wplatać w pro-
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gramy koncertów pojedyncze utwory solowe, np. Fugę na temat Mazurka Dąbrowskiego i 

Polonezy K. Kurpińskiego, czy też Epigramy St. Moniuszki. Zachwyciła mnie też ekspresyjność 

i doskonała struktura formalna miniatur fortepianowych skomponowanych przez Z. Noskow-

skiego. Za namową wydawcy i mecenasa sztuki Pana Jana A. Jarnickiego zdecydowałam się 

nagrać te polskie „pieśni bez słów”. Nakładem wydawnictwa Acte Prealable już zostały opu-

blikowane Krakowiaki op. 2 dedykowane F. Lisztowi. Dedykacja nie była przypadkowa. Liszt 

wysoko ocenił te utwory, sam je wykonywał i dopomógł w ich wydaniu. Po nich następuje na 

płycie Kołysanka op. 11 napisana dla żony. W pierwotnej wersji przed rokiem 1880 została 

przeznaczona na skrzypce i fortepian. W roku 1882 kompozytor opracował ją na fortepian 

solo. Dalsze utwory, to Les sentiments op. 14, Aquarelles - Six morceaux caractéristiques op. 

20 i En pastel op. 30. Oddają one wrażliwość Noskowskiego na piękno przyrody. Przygotowu-

ję do nagrania następne opusy tego kompozytora niezwykle zasłużonego dla polskiej kultury. 

Będzie to moja kolejna płyta z muzyką polską, po wcześniej wydanych pieśniach Moniuszki i 

Chopina, Romansach M.K. Ogińskiego, kompozycjach R. Kłoczko i Rysunkach z przystani J. 

Bruzdowicz (płyta miesiąca miesięcznika Muzyka 21). 

 W działalności artystycznej zawsze towarzyszyła mi ciekawość poznawcza, której 

owocem są liczne publikacje wymienione w dokumentacji dorobku. Źródłem satysfakcji było 

dla mnie wydanie przez macierzystą uczelnię monografii, będącej opisem dzieła artystyczne-

go mojej pracy doktorskiej. Większość pozostałych artykułów wiąże się ściśle z pracą arty-

styczną, jak np.: Między ekspresją a kontemplacją. Antonín Dvořák jako twórca Pieśni cygań-

skich i Pieśni biblijnych, Synteza średniowiecznych i współczesnych idei twórczych w Veni Cre-

ator op. 103 i Sonate de Requiem na wiolonczelę i fortepian op. 283 Oliviera Greifa,  

Zygmunt Noskowski i fortepian, Źródła i uwarunkowania inspiracji muzycznej w twórczości 

Dymitra Szostakowicza i Benjamina Brittena. Publikacje te są wyrazem mojej nieodpartej 

potrzeby zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. Sądzę, że jest to poniekąd mój obowiązek, 

rodzaj długu zaciągniętego wobec Mistrzów - pianistów, których spotkałam na swojej drodze 

edukacji i pracy zawodowej. Byli to prof. prof.: Tadeusz Chmielewski i Bronisław Hajn (Li-

ceum Muzyczne w Łodzi), Bogdan Czapiewski, Andrzej Artykiewicz, Jan Kulesza i Jadwiga 

Lewczuk (okres studiów) oraz Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Anna Prabucka-Firlej i Ma-

ria Szwajger-Kułakowska (okres pracy zawodowej). 

 

 


