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                                                                                                               Warszawa, 7 maja 2016 

 

 

 

Prof. dr hab. Bogdan Czapiewski 

Sarnia 7 

80‐336 Gdańsk 

Tel: 605 525 673 

Mail: bogdanczapiewski@hot.pl 

 

 

                                                                            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. 
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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. 

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. 
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OCENA AUTOREFERATU 

Czytając autoreferat pani dr Anny Mikolon nie sposób uwierzyć, że można aż tyle dać z siebie w tak krótkim 

czasie, wszak autorka jest wciąż młodą osobą. Styl autoreferatu jest iście matematyczny. Niemal wyłącznie 

fakty i konkrety. Punkt po punkcie, a sprawczyni tego wszystkiego jakby w cieniu, jakby to nie ona, a przecież 

każdy taki „punkt” to wyłącznie jej wysiłek i jej osoba. Podziwu godna skromność przebija się przez tę rzekomą 

„matematykę faktów”. Tym bardziej więc autoreferat wzbudza zaufanie i podziw czytelnika. 

Ponieważ Autoreferat stanowi fizyczną część dokumentacji dostępną dla każdego, kto chciałby się z faktami 

zapoznać, powstrzymam się od przepisywania ogólnie dostępnych faktów w swojej recenzji. Za istotne w 

przydzielonej mi roli recenzenta uważam jedynie to, czy materialny zapis poczyniony przez autorkę w jej 

autoreferacie zasługuje na zaufanie i jej nobilitację do stopnia doktora habilitowanego. Otóż stwierdzam ponad 

wszelką wątpliwość, że TAK. Z każdego jej słowa, przecinka czy kropki uśmiecha się do czytelnika radość autorki 

z tego, że może robić w swym życiu to co kocha, zaś jej nagrania są dowodem, że miłość ta spotkała się z 

wzajemnością. Cóż więc chcieć więcej. Gratuluję Habilitantce energii, talentu i godnych szacunku cech 

charakteru. Zaś w Konkluzji swej recenzji stwierdzam, że ponad wszelką wątpliwość popieram jej wniosek o 

przyznanie tytułu doktora habilitowanego. 

 

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

Książka pt. „Specyfika pracy pianisty‐korepetytora wokalistów” wraz z dwoma płytami CD – Shakespeare Songs 

oraz wybranymi pieśniami i ariami pochodzącymi z transmisji radiowej stanowią oryginalne osiągnięcie 

artystyczne Habilitantki. 

Książka stanowi wszechstronny opis pracy i niezbędnych umiejętności korepetytora wokalistów. Autorka z 

prawdziwą pasją i znawstwem przedstawia wszystkie meandry tej sztuki. Widać, że ma ogromne w tym 

doświadczenie, najwyższe kompetencje i zamiłowanie. Jest to wzorcowy podręcznik dla osób ewentualnie 

chcących podjąć pracę korepetytora, pracę wszechstronną, trudną i bardzo odpowiedzialną.  

Potwierdzeniem pasji i kompetencji autorki są załączone dwie płyty. Kultura brzmienia fortepianu 

współpracującego z głosem barytonu, subtelność w najdrobniejszych szczegółach, doskonale utrzymane 

proporcje między obojgiem muzyków budują intymny nastrój tej płyty, jakby powstała w starej, dobrej, 

spokojnej epoce, a nie współcześnie. Pani Mikolon i pan Bobrzecki tworzą jeden organizm, znakomicie 

zsynchronizowany i technicznie, i duchowo. Można powiedzieć „pyszna płyta” 

Realizator dźwięku wprawdzie nieco wyjaskrawił głos śpiewaka w stosunku do fortepianu, przez co fortepian 

brzmi stosunkowo ciemno i tajemniczo, może i też nieśmiało, ale kto wie, czy właśnie taka kolorystyka i 

dyskretna ekspresja nie stanowią o szczególnej urodzie tej płyty.  

 

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO 

 

Dorobek artystyczny Habilitantki  jest  imponujący. Setki występów począwszy od małych salek aż po festiwale 

międzynarodowe,  prawykonania,  opracowania  kompozycji  polskich  twórców,  występy  solo,  z 

instrumentalistami, ze śpiewakami świadczą zarówno o ogromnym repertuarze jak i zaufaniu do niej solistów. 

Pani  Mikolon  jawi  się  jako  pianistka  wszechstronna,  niebywale  pracowita  i  artystycznie  aktywna.  Zatem 

dorobek ten oceniam pozytywnie 

 

OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO 

Dydaktyką pani Mikolon zajęła się natychmiast po ukończeniu studiów i to w charakterystycznym dla niej dynamicznym 

stylu. Przede wszystkim wiele lat pracowała w Operze Bałtyckiej w Gdańsku jako korepetytor, a praca ta to nic innego jak 
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właśnie dydaktyka. I to w najwyższym stopniu wymagająca i odpowiedzialna. W dokumentacji dr Mikolon można zapoznać 

się z opiniami poważnych śpiewaków i dyrygentów wyrażającymi pisemnie słowa najwyższego uznania dla jej pracy i 

kompetencji. Trudno o lepsze dla niej rekomendacje.  

Ale Habilitanta pracowała i nadal pracuje też w szkolnictwie jako nauczyciel. M. Inn. w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w 

Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku. Prowadzi tam przedmiot „Nauka akompaniamentu”. Uzyskane nagrody dyrektorów 

Szkół oraz nagrody jej uczniów m. Inn. na konkursie czytania nut a vista świadczą o jej zaangażowaniu i dydaktycznej 

solidności. 

Dorobek dydaktyczny oceniam więc pozytywnie.             

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZUJĄCA SZTUKĘ 

Pasją popularyzatorską dr Mikolon jest muzyka polska. Dodatkowo posiada zdolności organizatorskie, jest 

osobą komunikatywną, konsekwentną w działaniu, grzeczną i skromną. Te cechy osobowości ułatwiają jej 

organizowanie różnorodnych rodzajów spotkań (warsztaty pianistyczne i kameralne z udziałem pedagogów z 

różnych ośrodków muzycznych). 

Cykl koncertów „Soliści Opery z bliska” to jej własny autorski pomysł, ale też kierownictwo i organizacja 

koncertów w Centrum Ekumenicznym w Oliwie to jej zasługa podobnie jak „Mała Gdyńska Filharmonia” czy 

„Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli”. 

I dodać trzeba ogromną ilość koncertów charytatywnych. Aż dziw bierze jak Habilitanta znajduje na to wszystko 

czas! 

 

KONKLUZJA 

Obszerna i bardzo dokładna dokumentacja jednoznacznie wskazuje, że w osobie dr Anny Mikolon mamy do 

czynienia z niezwykle sumienną artystką o bardzo wysokich kwalifikacjach, ogromnej wiedzy i pianistycznych 

umiejętnościach. 

Zarazem jej uczynny charakter, inteligencja oraz motywacja w działaniu powodują, że jest w stanie nie tylko 

realizować się artystycznie ale także poświęcać się dla popularyzacji kultury polskiej.  

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. 

 

 

 

 


