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Zleceniodawca opinii  

 

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny, 
pismo z dnia 21 marca 2016 roku, zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji Do 
Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9 marca 2016 r. (BCK-VII-L-6214/16) na podstawie art. 18a 
ust. 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki z dnia 14.03.2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) 
powołującej komisję habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  
w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dla Pani dr Anny 
Mikolon. Postępowanie zostało wszczęte przez Centralną Komisję na wniosek Pani dr Anny 
Mikolon dnia 1 lutego 2016 roku. Do nadesłanego mi przez Przewodniczącego Rady, 
wskazanej przez wnioskodawcę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, zgodnie 
z art.18a ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku, pisma informującego o wyznaczeniu mojej 
osoby przez CK recenzentem osiągnięć Pani dr Anny Mikolon (art. 16 ust. 2 pkt 1,2 ustawy  
z dnia 14.03.2003 roku) została dołączona dokumentacja zgodnie z § 12 ust. 2  Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 roku w sprawie szczegółowego 
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842). 

 



 

Podstawowe dane o Habilitantce  

 

 

Pani dr Anna Mikolon kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia  
w Olsztynie, Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka 
Wieniawskiego w Łodzi (klasa fortepianu prof. Tadeusza Chmielewskiego) oraz  
w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie fortepianu  
prof. Andrzeja Artykiewicza. Studia ukończyła w 1995 r. otrzymując tytuł magistra  
w dziedzinie sztuk muzycznych, kierunek instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym, 
specjalność – gra na fortepianie. Również w 1995 roku ukończyła Studium Przygotowania 
Pedagogicznego przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dyplom 
Zentrale Deutsche Sprachprufung w Hanowerze otrzymała w 1996 roku. Habilitantka odbyła 
również staż artystyczny w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 
(dyplom w 2008 roku), pod kierunkiem Pani prof.  Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. 
Pani Anna Mikolon uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie 
artystycznej instrumentalistyka, nadany jej uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w dniu 16 maja 2011 roku.  

Pani dr Anna Mikolon pracowała jako pedagog:  

- od 1.09.1996 r. do 10.10.1996 r. w PSM w Tczewie jako nauczyciel fortepianu, 
- od 1.10.1996 r. do 30.09.1997 r. jako asystent, nauczyciel fortepianu i akompaniator 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, 
- od 15.10.1996 r. do 31.08.2007 r. jako korepetytor solistów, muzyk orkiestrowy  

w POB w Gdańsku, 
- od 2007 roku pracuje jako akompaniator, nauczyciel nauki akompaniamentu  

i fortepianu dodatkowego w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku-
Wrzeszczu, 

- od 1.09.2008 r. do 31.08.2009 r. jako nauczyciel w Szkole Muzycznej w Gdyni, 
- od 2007 roku do chwili obecnej związana jest różnymi formami zatrudnienia 

(początkowo umowa o dzieło, a od 2011 roku jako adiunkt) z Akademią Muzyczną 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Pracując jako nauczyciel fortepianu, nauki akompaniamentu i akompaniator uzyskała  
w 2013 roku stopień nauczyciela mianowanego.  

Oprócz pracy pedagogicznej, habilitantka prowadzi zróżnicowaną działalność koncertową.  

Pani Anna Mikolon otrzymała I Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną za wykonanie utworu 
J.S.Bacha na II Międzywojewódzkim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi w 1989 roku.  
W 1989 roku otrzymała również Stypendium II stopnia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. 

Pani dr Anna Mikolon kilkakrotnie otrzymała dyplomy za wyróżniający akompaniament: 

- Przesłuchania Makroregionalne CEA w Słupsku w 2008 r. 
- II Przegląd Młodych Talentów w Sopocie w 2008 r. 
- III Przegląd Młodych Talentów w Gdyni w 2009 r. 
- I Olsztyński Konkurs Musicalowy w 2010 r. 
- Makroregionalne Przesłuchania CEA w Olsztynie w 2012 r. 
- II Olsztyński Konkurs Musicalowy w 2012 r. 



- IV Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów w Ełku w 2012 r. 

Kandydatka za swoją działalność pedagogiczną otrzymała nagrody: 

- Nagroda Dyrektora POB w Gdańsku w 2005 r. 
- Nagroda Dyrektora ZSM w Gdańsku w 2009, 2010 i 2012 r. 

 
 

Ocena Autoreferatu 

 

 

W Autoreferacie Pani dr Anna Mikolon prezentuje swoje zainteresowania artystyczne 
zarówno w muzyce kameralnej jak i solowej. Kameralistyka to forma działalności, która dla 
kandydatki ma szczególne znaczenie. W centrum jej zainteresowań leży muzyka wokalna. 
Wśród największych swoich osiągnięć  wskazuje mistrzowskie recitale wokalne a także gale 
operowe w ramach Festiwalu Gdynia Classica Nova, w Filharmonii Kaszubskiej oraz recitale 
w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego.  

Obrazu sylwetki i działań Pani dr Anny Mikolon dopełnia prezentacja działalności 
publicystycznej.   

Jako najistotniejsze swoje dzieło artystyczne habilitantka wskazuje publikację pt. Specyfika 
pracy pianisty – korepetytora wokalistów oraz uzupełniające ją dwie płyty CD: „Shakespeare 
Songs” oraz Wybrane pieśni i arie zawierające  dzieła na głos i fortepian: Rogera Quiltera, 
Ericha Wolfganga Korngolda, Geralda Finziego, Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, Dominicka 
Argento-Spring, Karola Szymanowskiego, Hansa Pfitzera, Michała Kleofasa Ogińskiego, 
Władysława Walentynowicza, Konrada Pałubickiego, Henryka Hubertusa Jabłońskiego, 
Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Johannesa Brahmsa, Stanisława Niewiadomskiego 
i Julesa Massenet.   

Autoreferat Pani Anny Mikolon nie jest zbyt obszerny ale wyraźnie przedstawia osobę 
kandydatki. Pewnym mankamentem jest brak sprecyzowanych, wynikających  
z dotychczasowych, działań planów artystycznych habilitantki.  

 

 

Ocena dołączonego dzieła artystycznego  

 

 

Osiągnięcie artystyczno-naukowe wskazane przez Panią Annę Mikolon to publikacja 
pt.: Specyfika pracy pianisty – korepetytora wokalistów, wraz z uzupełniającymi ją dwiema 
płytami stanowiącymi dzieło artystyczne. Praca odnosi się do wszelkich zagadnień związanych 
z pracą pianisty i wokalisty. Autorka przekazuje doświadczenia zdobyte podczas lat pracy ze 
śpiewakami. Trafnie ukazuje rolę pianisty na każdym etapie współpracy z artystą – śpiewakiem. 
Treści zawarte w pracy świadczą o głębokiej wiedzy autorki nie tylko w kwestiach 
merytorycznych ale i psychologicznych, warunkujących dobrą współpracę dwojga artystów.  
Z pewnością publikacja stanowi znaczącą i przydatną pozycję dla pianistów zajmujących się 
podobną działalnością. Uzupełnieniem pracy są dwie płyty CD ukazujące rolę pianisty we 
współpracy z wokalistą. Na pierwszej z nich artystka przedstawia przegląd pieśni i arii 
nagranych i opublikowanych w latach 2011-2014 w różnych wytwórniach płytowych. 



Różnorodność stylistyki zaprezentowanej przez pianistkę i śpiewaków jest imponująca. Pani 
Anna Mikolon wykonaniem tak wielu kompozycji  udowodniła, że jest w pełni dojrzałą artystką 
dysponującą bardzo dobrym warsztatem pianistycznym, poszukującą nowych rozwiązań 
wykonawczych dla przekazania idei kompozytorów. Pianistka klarownie ukazuje plany 
konstrukcyjne kompozycji,  a ciekawa i zróżnicowana interpretacja daje odbiorcy możliwość 
różnorodnych doznań estetycznych. 

 
Płyta CD pt.: Shakespeare Songs jest moim zdaniem najistotniejszym, wskazanym przez 

kandydatkę dziełem artystycznym, niezbędnym w procesie postepowania habilitacyjnego (art. 
16 ust.2. pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki). Płyta została wydana w 2016 roku przez firmę Acte 
Prealable (AP0352). Zawiera cykle pieśni skomponowane do tekstów Williama Szekspira przez 
trzech twórców XX wieku: Rogera Quiltera – Five Shakespeare Songs op. 23, Three 
Shakespeare Songs op.6, Four Shakespeare Songs op. 30, Ericha Wolfganga Korngolda – 
Songs of the Clown op. 29  i Geralda Finziego – Let Us Garlands Bring op. 18. Dzieło 
artystyczne zostało zarejestrowane w lipcu i listopadzie 2013 roku w Radiu Gdańsk. 
Realizatorem dźwięku w nagraniu był Jacek Puchalski. W realizacji  nagrania oprócz Pani Anny 
Mikolon udział wziął Krzysztof Bobrzecki – baryton. Habilitantka w przedstawionym nagraniu 
prezentuje pełne zrozumienie idei kompozytorów, bardzo dobry warsztat wykonawczy a także 
właściwie odczytaną stylistykę kompozycji. Warto podkreślić, że głos barytonowy wyraźnie 
ukazuje tekst literacki pieśni a wyrazistość tekstu jest podkreślona poprzez wspólne frazowanie, 
artykulację i kolorystykę. Dzięki wzajemnemu współdziałaniu artystów, uwidaczniają się dobre 
relacje i zależności pomiędzy partią głosu solowego i fortepianu. Narracja utworów jest 
czytelna. Pani Anna Mikolon operuje zróżnicowanym brzmieniem fortepianu zarówno  
w warstwie dynamicznej jak i kolorystycznej, co uwypukla niuanse architektoniczne dzieła. 
Habilitantka, poszukując właściwej estetyki brzmienia oraz odpowiednich efektów 
kolorystycznych i wyrazowych doprowadza do wzbogacenia i pogłębienia dramaturgii 
prezentowanych utworów. Właściwy dobór środków pianistycznych świadczy o świadomym 
interpretacyjnym przesłaniu artystki. Dowodzi również dużej wiedzy kandydatki w zakresie 
współpracy  z artystą śpiewakiem. 

                        
Reasumując, należy stwierdzić, że kształt i jakość artystyczna dzieła zasługuje na 

docenienie.  

 

 

Osiągnięcia artystyczne  

 

 

Przedstawiona dokumentacja ukazuje zainteresowania artystyczne, estetyczne  
i repertuarowe Habilitantki. Dorobek artystyczny Pani Anny Mikolon jest różnorodny. Na 
przestrzeni 5 lat, od chwili uzyskania stopnia doktora, uczestniczyła w  niemal 300 koncertach, 
prezentując w większości utwory kameralne zwłaszcza we współpracy ze śpiewakami. 
Habilitantka brała udział w koncertach w różnych salach koncertowych (filharmonie, uczelnie, 
szkoły muzyczne, kościoły, muzea, biblioteki, ośrodki kultury, dwory, zamki, pałace), 
przedstawiając repertuar składający się  z utworów m. in.: J.S. Bacha, G. Bacewicz, L. van 
Beethovena, J. Brahmsa, F. Chopina, P. Czajkowskiego, C, Debussy’ego, , M. de Falli,  
G. Faure, G. Gershwina, D. Szostakowicza,  M. Karłowicza, F. Kreislera, K. Kurpińskiego,  
F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, S. Moniuszki, M. Moszkowskiego, W.A. Mozarta,  



F. Liszta, W. Lutosławskiego, M.K. Ogińskiego, I.J. Paderewskiego, N. Paganiniego,  
G. Pucciniego, S. Rachmaninowa, M. Ravela, M. Rimskiego-Korsakowa, G. Rossiniego,  
C. Saint-Saensa, F. Schuberta, R. Schumanna, J. Straussa, I. Strawińskiego,  
K. Szymanowskiego R. Wagnera, G. Verdiego i wielu innych znaczących kompozytorów 
polskich i zagranicznych. 

Cenne jest, że kandydatka posiada w swoim repertuarze dzieła kompozytorów polskich. 

Częścią działalności dr Anny Mikolon są koncerty w szkołach muzycznych i ośrodkach 
kultury, co wpisuje się w działalność popularyzatorską i upowszechnianie sztuki. 

 Habilitantka dokonała nagrań  płyt CD: 

1. B. Britten – 31 pieśni (AM Gdańsk, 2010 r., M. Fedyk-Klimaszewska – mezzosopran) 
2. M.K. Ogiński – Romanse wokalne (SL 056-2, 2011 r., J. Szymański – tenor)  
3. D. Szostakowicz (SL 057-2, 2011 r., P. Kapica – skrzypce, T. Samerek – wiolonczela, 

A. Kucharska-Szefler – sopran, L. Górska – alt, J. Szymański – tenor) 
4. Pieśni i Arie (SL 068-2, 2011 r., K. Sergiel – bas) 
5. J. Bruzdowicz – Rysunki z przystani (AP0274, 2013 r., L. Górska – mezzosopran,  

D. Dąbrowska – flet, P. Sutt, P. Czubek, I. Gajewski – perkusja)  
6. The Nightingale (AP0290, 2013 r., K. Dondalska – sopran, K. Czerwińska-Gosz – flet, 

N. Dondalski – skrzypce) 
7. Pieśni Kompozytorów Gdańskich (MTS CD-023, 2014 r., A. Rumianowska – 

mezzosopran, A. Kucharska-Szefler – sopran) 
8. Z. Noskowski – Utwory Fortepianowe (AP0355, 2015 r.) 
9. Shakespeare Songs (AP0352, 2016 r., K. Bobrzecki – baryton) 

 

Dorobek fonograficzny Pani Anny Mikolon zasługuje na podkreślenie. 

Osiągnięcia artystyczne Pani dr Anny Mikolon, choć często mają charakter regionalny, 
stanowią podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego sztuki.  

 

 

Działalność dydaktyczna 

 

 

Po ukończeniu studiów habilitantka rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Olsztynie. Jako asystent, prowadziła zajęcia z gry na fortepianie oraz pracowała jako 
akompaniator. Od 2007 roku pracuje jako pianistka – korepetytor wokalistów w Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Prowadzi również zajęcia z nauki 
akompaniamentu. 

W ciągu ostatnich pięciu lat (po uzyskaniu stopnia doktora), jako pedagog – akompaniator 
wykonała niemal 100 koncertów ze studentami. Często występuje jako pianistka podczas 
kursów mistrzowskich i przesłuchań konkursowych. Studenci z którymi Pani Anna Mikolon 
współpracuje zdobywają Nagrody i Wyróżnienia, m.in.: 

1. M. Malinowska – I Nagroda na V Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii 
Stankowej w 2011 roku, 

2. B. Tritt – II Nagroda, K. Rzymska – Wyróżnienie na III Ogólnopolskim Konkursie 
Wokalnym III LAŚ w Sopocie w 2011 roku, 



3. K. Trzasko – Wyróżnienie, A. Jankowiak – II Nagroda, S. Krzywda – Nagroda 
Specjalna na IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym IV LAŚ w Sopocie  
w 2012 roku, 

4. M. Świderska – Grand Prix V Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Impressio Art  
w 2013 roku, 

5. K. Trzasko – II Nagroda na VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym  
im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu w 2015 roku, 

6. K. Syguła – II Nagroda i Nagroda Opera Light na VII Ogólnopolskim Konkursie 
Wokalnym Impressio Art w Sopocie w 2015 roku. 

Godna zauważenia jest działalność pedagogiczna habilitantki w szkolnictwie muzycznym 
średniego stopnia. Kandydatka prowadzi zajęcia z nauki akompaniamentu oraz pracuje jako 
akompaniator. Uczniowie, z którymi Pani dr Anna Mikolon współpracuje, zdobyli wiele nagród 
i wyróżnień na konkursach i przesłuchaniach muzycznych. 

 

 

Działalność publicystyczna 

 

  

Publicystyka jest istotną formą działalności Pani Anny Mikolon. Po uzyskaniu przez nią stopnia 
doktora ukazało się dziewięć opublikowanych pozycji wydawniczych jej autorstwa: 

1. Język Muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi na przykładzie 
II Sonaty fortepianowej h-moll op. 61, Trio fortepianowego e-moll op. 67, cyklu pieśni 
„Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79, AM Gdańsk, 2012, ISBN 978-83-933415-9-7, 

2. Idiom żydowski jako element języka muzycznego Dymitra Szostakowicza na przykładzie 
cyklu wokalnego „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79 na sopran, alt, tenor i fortepian, 
WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE t. VIII, AM Wrocław, 2012, ISBN 978-
83-930049-6-6, ISSN 1689-6432, str.120-133, 

3. Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego wg Romana Ingardena, 
SZTUKA/KULTURA/EDUKACJA 2012, AM Gdańsk, ISSN 2081-9994, str. 9-16, 

4. Między ekspresją a kontemplacją. Antonin Dworak jako twórca Pieśni cygańskich  
i Pieśni biblijnych. MUSICA VOCALE 2014, AM Gdańsk, ISBN 978-83-64615-03-0, 
str. 117-140, 

5. Synteza średniowiecznych i współczesnych idei twórczych w Veni Creator op. 103  
i Sonate de Requiem na wiolonczelę i fortepian op. 283 Oliviera Greifa. Notes 
Muzyczny 3, AM Łódź 2015, ISSN 2353-9593, str. 131-145, 

6. Niezwykły jubileusz, Semper Fidelis III, Bernardinum 2015, ISBN 978-83-7823-620-7, 
str. 216-218, 

7. Zygmunt Noskowski i fortepian, Muzyka 21, nr 12 (185) grudzień 2015, ISSN 1509-
569x, 

8. O muzyce fortepianowej Zygmunta Noskowskiego – wywiad dla miesięcznika Muzyka 
21 nr 12 (185) grudzień 2015, ISSN 1509-569x, 

9. Specyfika pracy pianisty-korepetytora wokalistów, Polihymnia 2016, ISBN 978-83-
7847-323-7. 

 

Habilitantka wygłaszała wykłady i referaty na międzynarodowych i krajowych 
konferencjach m.in. w Dusznikach-Zdroju, Słupsku, Łodzi i Gdańsku. 



 

Konkluzja 

 

Po analizie dokumentacji zawierającej działalność artystyczną, dydaktyczną  
i publicystyczną Pani dr Anny Mikolon stwierdzam, że jej dorobek jest wystarczający do 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego sztuki. Osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne  
dr Anny Mikolon są różnorodne. Stanowią nie tylko znaczny wkład w samą dyscyplinę, ale 
również przekładają się na sferę dydaktyki i upowszechniania kultury oraz kształtowania 
estetycznych postaw polskiego społeczeństwa. Dorobek Habilitantki i Jej działania są ważne 
również w aspekcie troski o zachowanie polskiej tożsamości kulturowej. Niniejszym 
stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, publicystyczne i dydaktyczne Pani dr Anny Mikolon 
spełniają wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 
z późn. zm.), stawianych kandydatom do stopnia doktora habilitowanego sztuki. 

Osiągnięcia Pani dr Anny Mikolon przyjmuję. 

 

 

prof. dr hab. Cezary Sanecki 

 

 

 


