
„Anna Miernik należy do nielicznego grona szczególnie wyróżniających się 
polskich artystów młodego pokolenia.”  

                              /Zbigniew Lampart - krytyk muzyczny, kompozytor/  

Anna Miernik występowała na 5 kontynentach w 32 krajach (Albania, Argentyna, 
Armenia, Australia, Belgia, Brazylia, Chile, Czarnogóra, Czechy, Francja, Gruzja, Hiszpania, 
Izrael, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Meksyk, Niemcy, 
Nowa Zelandia, Peru, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, USA, Węgry, 
Włochy). Jej debiut w Carnegie Hall w Nowym Jorku (Weill Recital Hall) miał miejsce 
w 2015 roku. 

Koncertuje jako solistka i kameralistka w prestiżowych salach koncertowych – Sydney 
Opera House, Gran Teatro Nacional w Limie, Teatro de Bellas Artes w Meksyku. Podczas 
swojego drugiego pobytu w Australii w 2016 roku wystąpiła z orkiestrą podczas historycznego 
koncertu – w Ratuszu w Melbourne – w tym samym miejscu, gdzie 111 lat wcześniej 
koncertował I. J. Paderewski. W czasie artystycznych podróży odwiedziła z  koncertami 
miasta takie jak: Ottawa, Calgary (Kanada), Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth 
(Australia), Wellington (Nowa Zelandia), Paryż (Francja), Rzym, Bari (Włochy), Tbilisi 
(Gruzja), Erywań (Armenia), Ałmaty (Kazachstan), Tel-Awiw, Hajfa (Izrael), Miami (USA),  
Buenos Aires (Argentyna), Sao Paolo, Brasilia (Brazylia), Bogota (Kolumbia), Lima (Peru), 
Santiago de Chile. 

W 2014 roku ukazała się jej pierwsza płyta, którą nagrała na zaproszenie skrzypaczki 
Patrycji Piekutowskiej. W albumie znajdują się Sonaty na skrzypce i fortepian J. Brahmsa 
i  C.  Francka. W sierpniu 2017 nagrała płytę z pieśniami Feliksa Nowowiejskiego. Był to 
wyjątkowy projekt, gdyż do nagrania wybrano w większości dzieła nigdy wcześniej nie 
wykonywane, odczytane z rękopisów, spoczywających w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. 
Niedługo po jej wydaniu ukazał się kolejny krążek, tym razem z utworami na fortepian solo 
F.  Nowowiejskiego. Oba nagrania są dostępne w popularnych serwisach streamingowych 
(Spotify, Deezer, Tidal itp.). 

Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula, 
którą ukończyła z wyróżnieniem w roku 2013. Kształciła się także pod okiem prof. Sławomira 
Zubrzyckiego, konstruktora jedynej na świecie violi organista o walorach koncertowych – 
instrumentu projektu Leonardo da Vinci. Pracowała również z wybitnymi pedagogami 
o  międzynarodowej sławie w czasie kursów mistrzowskich, m. in. prof. Paulem Badurą-
Skodą, prof. Andrzejem Jasińskim, prof. Diną Yoffe. 

Artystka dużo uwagi poświęca promocji polskiej muzyki oraz rodzimej kultury poza 
granicami kraju. W jej repertuarze znajdują się utwory 30 polskich kompozytorów, których 
dzieła regularnie włącza do programów koncertów na całym świecie. Pianistka wykonuje 
kompozycje reprezentujące różne epoki, gatunki i style. Fascynuje ją również muzyka 
najnowsza oraz możliwość zaprezentowania i zainspirowania publiczności dziełami, których 
nigdy wcześniej nie mieli okazji usłyszeć. Zrealizowała kilka prawykonań, wśród których 
znalazły się także utwory dedykowane jej samej. 

Anna Miernik jest laureatką wielu konkursów międzynarodowych i krajowych. 
Za osiągnięcia artystyczne i naukowe pianistka otrzymała liczne nagrody w tym stypendia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 



Więcej informacji na: www.annamiernik.com

http://www.annamiernik.com

