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                                                                            RECENZJA 

                                         w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Mikolon 

                    w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka 

 

Zleceniodawca recenzji: 

Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, pismo Dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. Elżbiety Rosińskiej z dnia 

21 marca  2016  roku.  Zlecenie  podjęte w  związku  z  decyzją  Centralnej  Komisji  do  spraw  Stopni  i  Tytułów Naukowych w 

Warszawie  z dnia 9 marca 2016  roku Nr BCK‐VII‐L‐6214/16 na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. Ust. Nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 

2005 r., nr 164 poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., po. 455), powołującą komisje habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dla p. dr Anny Mikolon. 

Postepowanie zostało wszczęte przez Centralną Komisję dnia 1 lutego 2016 roku na wniosek p. dr Anny Mikolon. 

Do  nadesłanego  mi  przez  Dziekana  Wydziału  Instrumentalnego  w  AM  w  Gdańsku,  wskazanej  przez  wnioskodawcę  do 

przeprowadzenia  postepowania  habilitacyjnego,  zgodnie  z  art.  18a,  ust.  2  ustawy  z  dnia  14.  03.  2003  roku‐  pisma 

informującego o powołaniu mojej osoby na recenzenta Komisji Habilitacyjnej powołanej do oceny osiągnięć p. Anny Mikolon 

( art. 16 pkt 2 ust. 1,2,3, ustawy z dnia 14.03.2003 roku) została dołączona dokumentacja zgodnie z paragrafem 12 pkt. 2 ust. 

1‐4, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 22.09.2011 roku (Dz. U. 204, poz. 1200) 

 

PODSTAWOWE DANE O KANDYDATCE 

Pani Anna Mikolon urodziła się 23 kwietnia 1971 roku w Olsztynie. 

W 1984 roku ukończyła z wyróżnieniem SP nr 2 i PSM I stopnia w Olsztynie, a następnie‐ również z wyróżnieniem‐ PLM w 

Łodzi w 1990 roku. W roku 1995 ukończyła fortepian w AM im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Andrzeja Artykiewicza. 

Umiejętności  swoje  doskonaliła  w  Studium  Przygotowania  Pedagogicznego  przy  AM  w  Gdańsku,  w  Zentrale  Deutche 

Sprachpruefung w Hanowerze, zaś w roku 2008 ukończyła staż artystyczny w UMFC w Warszawie pod kierunkiem Katarzyny 

Jankowskiej. 
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W roku 2011 otrzymała tytuł doktora, pisząc pracę „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 żydowskiej poezji 

ludowej” op. 79.” 

Zatrudniona była w szkołach muzycznych w Tczewie, Olsztynie, Gdańsku‐ Wrzeszczu, w Gdyni, zaś od 2006 roku jest związana 

z Akademią Muzyczną w Gdańsku, przez kilka lat na umowie‐zlecenie a od 2011 na stanowisku adiunkta. Od roku 1996 do 

roku  2007  była  korepetytorem  w  Operze  Bałtyckiej.  Głównym  nurtem  Jej  działalności,  również  w  AM,  jest  praca  ze 

śpiewakami. Współpracowała z wieloma wybitnymi śpiewakami podczas kursów mistrzowskich, warto wymienić choć kilku z 

nich‐ Paul Esswood, Charlotte Lehmann, Helena Łazarska,  Jadwiga Rappe, Marek Rzepka czy Urszula Kryger. Była pianistą 

konkursowym m. in. podczas 7 edycji konkursu wokalnego Impresario Art oraz 2 edycji eliminacji do konkursu Belvedere. 

Pani Mikolon wykonała wiele koncertów z wybitnymi śpiewakami takimi jak Agnes Wolska, Krzysztof Bobrzecki czy Katarzyna 

Dondalska.  Wykonała  szereg  koncertów  monograficznych  poświęconych  np.  Beethovenowi,  Dvorakowi,  Jabłońskiemu, 

Lutosławskiemu,  Moniuszce,  Ogińskiemu,  Schubertowi,  Schumannowi  czy  Szostakowiczowi.  Ma  na  swoim  koncie  wiele 

prawykonań muzyki polskiej i nie tylko. Zainteresowała się również prezentacją muzyki Gospel. Z entuzjazmem podjęła się 

wykonania muzyki polskiej mniej znanej, np. Zygmunta Noskowskiego czy M. K. Ogińskiego. Jest autorką szeregu artykułów 

wydanych przez Uczelnię. 

Od momentu uzyskania doktoratu p. Anna Mikolon zagrała ok. 300 koncertów. Są to koncerty zarówno ze studentami jak i z 

artystami znanymi i uznanymi. Repertuar jaki wykonała jest iście imponujący, bowiem poza wymienionymi już kompozycjami 

i  prawykonaniami  obejmuje  on  trzon  literatury  kameralnej  nie  tylko  wokalnej,  również  pojawiają  się  tria  i  sonaty 

instrumentalne oraz bardzo ciekawe pozycje kameralistyki z głosem. Ma na swoim koncie również spory repertuar solistyczny. 

Pani  Mikolon  oprócz  kilku  publikacji‐  w  tym  również  wydania  dysertacji  doktorskiej‐  ma  na  swym  koncie  wygłoszenie 

referatów  i  wykładów  na  międzynarodowych  i  krajowych  konferencjach  tematycznych.  Wykłady  dotyczą  zarówno 

poruszanych w  doktoracie  kwestii  jak  i  zagadnień  pedagogicznych.  Niezwykle  ciekawe wydają mi  się  dwa‐  „  Światosław 

Richter‐ cechy osobowości i styl pracy” oraz „ Muzyka kameralna w twórczości kompozytorów francuskich” 

Pani Anna Mikolon ma na swoim koncie wiele nagrań, w tym światowe premiery fonograficzne, jak pieśni R. Kłoczko, M.K. 

Ogińskiego, J. Bruzdowicz, pieśni kompozytorów gdańskich, utwory fortepianowe Z. Noskowskiego. Jej nagrania były również 

transmitowane przez Radio Gdańsk. 

Wydano  5  płyt  CD  z  Jej  udziałem: D.  Szostakowicz‐  II  Sonata  Fortepianowa,  Trio  op.  67  oraz  pieśni  ”Z  żydowskiej  poezji 

ludowej”, ( Soliton 2011) Pieśni i arie, ( Soliton 2011) B. Britten‐ 31 pieśni, (AM w Gdańsku 2010) płytę „The Nightingale”( Acte 

Prealable 2013) oraz płytę „Shakespeare Songs”( Acte Prealable 2016). 

Brała udział w 8 przewodach artystycznych doktorskich i habilitacyjnych. Na potrzeby koncertów okolicznościowych dokonała 

również szeregu aranżacji utworów popularnych oraz Glorii A. Vivaldiego dostosowując skład wykonawców do możliwości i 

zapotrzebowania koncertowego. 

Jest autorką kilku wyciągów fortepianowych utworów wokalno‐ Instrumentalnych wydanych przez wydawnictwo Polihymnia. 

Posiada również spory repertuar muzyka orkiestrowego, a także repertuar symfoniczny i chóralny. 

Nie  sposób wymienić wszystkich umieszczonych w dokumentacji  partnerów  śpiewaków  i  instrumentalistów,  z  którymi p. 

Mikolon pracowała, nie sposób wymienić wszystkich dyrygentów i instytucji, z którymi współpracowała. 
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Dodam jeszcze tylko fakt, że była jurorem bądź organizatorem kilku konkursów kameralnych bądź tematycznych dla pianistów 

i klawesynistów. 

Uczniowie pani Mikolon oraz studenci, z którymi pracowała uzyskali nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. 

Ona sama zaś jest również laureatką nagród‐ zarówno w konkursach‐ Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st. w Łodzi w 

1988 roku, nagrody w Międzywojewódzkim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi i Stypendium II st. Fundacji Sztuki Dziecka w 

Warszawie w 1989 roku oraz w tym samym roku stypendium II st. TiFC w Warszawie, jak i – później – nagród Dyrektora ZSM 

za pracę w kilku kolejnych latach Jej działalności pedagogicznej. 

Później przyszły nagrody i wyróżnienia dla pianisty w konkursach uczniów i studentów. 

Ponadto p. Mikolon nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w niezliczonych kursach mistrzowskich, seminariach 

i  konferencjach.  Zakres  tematyki  tych  kursów  i  konferencji  oraz  seminarium  jest  ogromny  i  świadczy  o  wielkim 

zainteresowaniu habilitantki nie tylko muzyką i zawodem artysty, ale o Jej wielkiej potrzebie stałego kształcenia oraz dużych 

możliwościach intelektualnych. 

 

OCENA AUTOREFERATU 

Obszerny autoreferat przedstawiony przez p. Annę Mikolon harmonijnie łączy opis Jej działalności artystycznej, dydaktycznej, 

popularyzatorskiej i naukowej z prezentacją własnych przemyśleń i pasji. 

Stanowi  bogate  źródło  informacji  dotyczących  sylwetki  artystycznej  Habilitantki.  Znajdujemy  tam  szczegółowy  opis  Jej 

muzycznej edukacji i opis drogi artystycznej, jaką przeszła szukając wciąż nowych wyzwań i poszerzając swą wiedzę i horyzonty 

intelektualne. Czytając referat nie mamy wątpliwości, że temat i zakres pracy habilitacyjnej nie są dziełem przypadku. Pani dr 

Anna Mikolon przez całą swą muzyczną drogę jest w jakiś sposób nierozerwalnie związana ze śpiewem, czy to z Operą czy z 

pieśnią, głębokie przemyślenia w tej dziedzinie są połączeniem zdobytej empirycznie wiedzy jak i stałego dokształcania. Pani 

Mikolon  prezentuje  swoje  przemyślenia  używając  dobrego  języka,  bez  zbędnej  emfazy,  jednak można  odnaleźć  głębokie 

umiłowanie zarówno muzyki jak i pracy pianisty wieloletniego partnera wokalistów. Jest przy tym osobą niezwykle skromną, 

co powoduje ze wciąż stara się być na drugim planie, a przecież wiadomo, że śpiewak bez dobrego pianisty u boku właściwie 

nie istnieje.  

Po przeczytaniu autoreferatu postrzegam panią Annę Mikolon  jako bardzo wykwalifikowanego pianistę,  intelektualistkę  i 

artystkę wielkiej skromności ale bardzo cenioną i niezbędną dla wszystkich, z którymi było Jej dane współpracować. Zwracają 

uwagę też Jej działania popularyzatorskie i wydawnicze, świadczące o wszechstronności Jej zainteresowań. 

 

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

Zgodnie  z  wymogami  ustawowymi  Habilitantka  jako  swoje  oryginalne  osiągnięcie  artystyczne  oraz  istotny  efekt  swej 

aktywności przedstawia publikację książkową pt. „Specyfika pracy pianisty‐korepetytora wokalistów” oraz dołącza do niej 2 

płyty CD – Shakespeare Songs AP 0352 i CD nagrania‐ wybrane pieśni i arie z potwierdzoną transmisją radiową. Płyty i książka 

są integralną całością wyróżnioną w Autoreferacie. 

Z publikacją p. dr Anny Mikolon zapoznałam się już kilka miesięcy temu. Od razu wzbudziła moje zainteresowanie, a muszę 

powiedzieć,  że  spodziewałam  się  bardzo  wiele,  pamiętam  bowiem  znakomitą  pracę  doktorską  habilitantki.  Nie 
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rozczarowałam się. Uważam ze praca jest ciekawa, kompletna, odnosi się do wszystkich niemal aspektów współpracy pianisty 

i śpiewaka. 

Nie tylko zresztą w strefie czysto muzycznej czy pedagogicznej, ale również w delikatnej warstwie psychologicznej. 

W pierwszej części autorka odnosi się do pracy pianisty w teatrze operowym. Opiera się tu na własnych blisko 20‐letnich 

doświadczeniach, ale również mądrze cytuje bogatą literaturę, którą przygotowując pracę przeczytała. 

Autorka porządkuje tu wiele problemów jakie mogą zaskoczyć pianistę w teatrze operowym, analizuje je, podaje również‐, co 

cenne szczególnie‐ różne metody ich rozwiązania. Analizuje również problemy dotyczące realizacji wyciągów fortepianowych 

czy to ze względu na ich trudność czy też większą użyteczność we współpracy ze śpiewakiem czy dyrygentem. 

Część druga dotyczy pracy pianisty w kameralistyce wokalnej‐ dotyczy całej ogromnej literatury pieśniarskiej. Autorka słusznie 

daje krótki  rys historyczny powstania  i  rozwoju tej cudownej dziedziny kameralnej,  łącząc wykonawstwo pieśni z  tekstem 

poetyckim. Zwraca uwagę na różny sposób wydobycia dźwięku z fortepianu w muzykowaniu z różnymi rodzajami głosu. Może 

nie jest to wszystko aż tak jednoznaczne jak pisze autorka, ale wszelkie próby uogólnień i klasyfikacji są zawsze ryzykowne i 

pełne możliwych wyjątków. 

Następnie  autorka  zwraca  uwagę  na występującą  czasem  konieczność  transponowania w  pracy  ze  śpiewakiem,  podając 

jednocześnie różne metody ćwiczenia czy rozwijania tej umiejętności. 

Następnie  krótko  omawia  problemy  kameralistyki  z  głosem  i  sprawę  nagrań  w  świetle  współczesnych  możliwości 

technicznych. 

Część trzecia to analiza zadań jakie spadają na pianistę w procesie kształcenia wokalisty. Autorka podaje niezwykle ciekawe 

fakty z życia trojga wybitnych śpiewaków‐ Fiodora Szaliapina, Ady Sari i Marii Callas, którzy w swej muzycznej karierze wiele 

pianistom właśnie zawdzięczali. 

Potem Anna Mikolon omawia pracę pianisty z uczniem, studentem oraz jego zadania w kursach mistrzowskich i konkursach. 

W  części  czwartej  autorka  omawia  szczegółowo  kompetencje  pianisty‐korepetytora  wokalistów,  podkreślając  wielkie 

wymagania jakie stawia przed nim współczesny rynek. 

Tu zbędny wydaje mi się podrozdział o tym, jak należy ćwiczyć na fortepianie, aby uzyskać pianistyczną biegłość. Owszem, 

wszystko tam jest prawdą, ale sądzę, że pianista podejmujący jakąkolwiek pracę ową biegłość już posiada! 

Natomiast  bardzo  mi  się  podoba  nawiązanie  do  psychologicznych  aspektów  tej  pracy,  nawiązanie  do  osobowości  i 

konieczności stałego rozwoju. 

Jak wspomniałam wcześniej  praca  bardzo mi  się  podoba,  jest  cenną  pozycją metodyczną  dla młodych  adeptów  studiów 

pianistycznych.  

Nie  do  końca  zgadzam  się  z  bardzo pokorną postawą autorki wobec dyrygentów,  tzw.  solistów‐śpiewaków  i  pedagogów 

śpiewu, z którymi pianista współpracuje. Również partnerów śpiewaków. Jakakolwiek współpraca z drugim artystą powinna 

być oparta na bardziej partnerskiej relacji, wtedy można rzeczywiście tworzyć Sztukę! 

Jednak  zdaję  sobie  sprawę  z  tego,  że  pewne  cechy  charakteru,  wynikające  z  wielu  czynników  i  składające  się  na  nasza 

osobowość wyrażają się też w naszym działaniu i relacjach z ludźmi. Pani Mikolon taka jest, mądra, inteligentna, pracowita, 

ciekawa wciąż nowych wyzwań i przy tym niezwykle skromna i pozbawiona wszelkich aspektów gwiazdorstwa. 
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Podobnie wysoko oceniam dołączone do książki nagrania. Nie wszyscy partnerzy  zachwycili mnie w  równym stopniu, ale 

ogólnie nagrania są ciekawe i wnoszące wiele do publikacji, stanowią bowiem jej ilustrację. Artystka szczegółowo wykazuje, 

jak różne wyzwania spotykają pianistę w jego pracy ze śpiewakiem. Musi czasem grać koncert prawie bez próby, z kimś sobie 

nieznanym. Musi czasem grać na koncercie wyciągi  fortepianowe  imitując orkiestrę, z pełną świadomością obowiązującej 

tradycji wykonawczej. Czasem‐ z ulubionym śpiewakiem‐ musi nagiąć się ze swoją interpretacją do jego wizji, nieraz bardzo 

swobodnej i nie do końca zgodnej z zapisem nutowym. 

Ze wszystkich  tych  zadań pianistka wywiązała  się  znakomicie,  Jej  czujność,  refleks  i  profesjonalizm dają  się  zauważyć we 

wszystkich niemal nagraniach. Tu też jest skromna, nie próbuje za wszelką cenę zaistnieć, ale gra na tyle dobrze, że nie jest to 

typowe „ towarzyszące” granie, ale nosi również piętno kreacji artystycznej. 

Ogromnie  podoba  mi  się  płyta  Shakespeare  Songs.  Tam  oboje  wykonawcy  tworzą  znakomity  partnerski  duet,  służący 

wyłącznie pięknu i muzyce. Elastyczność p. Mikolon, Jej wrażliwość, kolory które wydobywa z fortepianu, wielopłaszczyznowe 

słyszenie‐  wszystko  to  zachwyca  i  budzi  podziw.  Śpiewak  jest  partnerem wrażliwym  i muzykalnym,  również‐,  co  cenne‐ 

operuje pełnią dynamiki, to znaczy potrafi osiągnąć piękne piano, znakomicie podaje również tekst poetycki. 

To świetna płyta! 

 

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO 

O dorobku artystycznym p. Anny Mikolon pisałam wiele w opisie Jej sylwetki. 

Wspomnę  więc  tylko  ponownie,  że  od  czasu  doktoratu  zagrała  ponad  300  koncertów,  promowała  młodych  artystów, 

uczestniczyła w kursach mistrzowskich, była pianistą w konkursach muzycznych, również opracowała dla potrzeb koncertów 

utwory polskie niesłusznie zapomniane. 

Prawykonała sporo dzieł polskich kompozytorów współczesnych, promowała twórczość kompozytorów polskich. Oprócz tego 

jej  działalność  koncertowa  to  zarówno  granie  solo,  w  zespołach,  w  duetach  z  instrumentalistami  jak  i  współpraca  ze 

śpiewakami, stąd Jej repertuar wydaje mi się być dość imponującym. 

Pomimo tego, że zdecydowana większość koncertów Habilitantki odbyła się w Gdańsku i okolicach, myślę że repertuar, osoby 

partnerów, waga tych koncertów świadczą o tym, że mamy do czynienia z artystką znaną i cenioną. Jej działalność artystyczną 

oceniam pozytywnie. 

 

OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO 

Pani  dr  Anna Mikolon  podjęła  pracę  pedagogiczną wkrótce  po  ukończeniu  studiów w  1996  roku.  Pracowała w  szkołach 

muzycznych  jako  nauczyciel,  później  w  AM  w  Gdańsku.  Jako  dydaktykę  p.  Mikolon  podaje  również  swoją  pracę  jako 

korepetytora wokalistów i instrumentalistów, akompaniament podczas egzaminów wstępnych do AM, prace przy aktualizacji 

programu nauczania przedmiotu „Nauka akompaniamentu”, opiekę nad praktykami studenckimi oraz koncerty wykonane ze 

studentami i 14 recitali dyplomowych, które zostały bardzo wysoko ocenione. 

Pani Mikolon prowadziła również przedmiot „Nauka akompaniamentu” w AM i w SM II st. w Gdańsku. Jej uczniowie otrzymali 

nagrody m. in. na szkolnym konkursie czytania nut a vista. 

Studenci i uczniowie, z którymi grała również otrzymali bardzo wiele konkursowych nagród. 
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Poprowadziła i zorganizowała szereg koncertów studenckich i uczniowskich. 

Jej praca została doceniona, o czym świadczą nagrody dyrektorów szkół, w których była zatrudniona oraz wyróżnienia dla 

pianisty w szeregu przesłuchań CEA jakie otrzymała. 

Jej dorobek pedagogiczny oceniam pozytywnie. 

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZUJĄCA SZTUKĘ 

Trzeba powiedzieć, że p. dr Anna Mikolon jest niezmordowaną popularyzatorką sztuki, zwłaszcza muzyki polskiej. Również Jej 

działalność organizacyjna  jest bardzo ważna  i  zajmuje sporo miejsca w  Jej artystycznej działalności. Zorganizowała szereg 

warsztatów pianistycznych i kameralnych oraz wykładów pedagogów z całej Polski. 

Zrealizowała kilka cykli koncertów wg swojego własnego pomysłu‐ „Soliści Opery z bliska”, Koncerty tematyczne w Uczelni, 

kierownictwo muzyczne  i  organizacja  koncertów  w  Centrum  Ekumenicznym  w  Gdańsku‐  Oliwie,  organizacja  „Poranków 

Muzycznych‐ Mała Gdyńska Filharmonia”, „Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli”, koncerty dla różnych Stowarzyszeń i 

Centrów, w tym koncerty dobroczynne i charytatywne. 

 

KONKLUZJA 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że dr Anna Mikolon to aktywna pianistka, pedagog, zaangażowana organizatorka i 

popularyzatorka, a także osoba ukształtowana artystycznie, mądra, świadoma i obdarzona wielką inteligencją. 

Wszelkie  formy  Jej  działalności  koncertowej,  naukowej  i  pedagogicznej  są  istotne  i  stanowią  cenny wkład w  budowanie 

polskiej kultury muzycznej. Służą jednocześnie propagowaniu rodzimej sztuki w kraju i za granicą. 

Niniejszym stwierdzam, że p. dr Anna Mikolon spełnia w sposób zadowalający wymagania art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14. 03. 

2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 65, poz. 595; Dz. U. z 2005 roku, nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2011 roku, nr 84, poz. 455) 

 

Osiągnięcia Pani dr Anny Mikolon przyjmuję bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 


