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Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 
 
W środą 10 października 2018 r. Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na uroczystą inaugurację 
roku akademickiego 2018/2019 do Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a. Początek o godz. 
11.00. Głównymi bohaterami uroczystości będą studenci, którzy zaczynają studia w łódzkiej 
Akademii, a także jej wyróżniający się absolwenci i laureaci konkursów. Inauguracja to okazja do 
poznania tych utalentowanych młodych artystów. Serdecznie zapraszamy! 
 
W tym roku akademickim 193 osoby rozpoczną stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie w 
Akademii Muzycznej w Łodzi, a studia magisterskie – 124 osoby. W sumie studiować będzie w 
łódzkiej Akademii 915 młodych ludzi. 
Podczas inauguracji 17 absolwentów, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym, odbierze 
dyplomy i listy gratulacyjne z rąk Rektora, a studenci pierwszego roku otrzymają indeksy. Wręczona 
będzie również nagroda dla młodego kompozytora Jakuba Junga – studenta z klasy prof. AM dr hab. 
Olgi Hans, którego utwór pt. Fabryka papierosów zwyciężył w Uczelnianym Konkursie „Mała 
Symfonia”. Nagrodzona kompozycja zabrzmi podczas koncertu zamykającego uroczystość. Wtedy też 
wystąpi tegoroczna absolwentka Akademii Sławomira Wilga z klasy prof. dr. hab. Łukasza Błaszczyka, 
która w ostatnich tygodniach zwyciężyła w kategorii skrzypiec w prestiżowym Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
Podczas uroczystości uhonorowany zostanie również wybitny śpiewak i pedagog prof. dr hab. 
Leonard Andrzej Mróz z Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Profesor otrzyma Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku.  
 
Program uroczystości: 
● Hymn państwowy 
● Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Cezarego Saneckiego 
● Wręczenie odznaczeń pracownikom Akademii  
● Wręczenie wyróżnień absolwentom 
● Wręczenie nagrody Uczelnianego Konkursu 'Mała Symfonia' 
● Immatrykulacja studentów 
● Gaude Mater Polonia 
● Koncert 

wykonawcy: 
Sławomira Wilga – skrzypce 
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi 
Marcin Wolniewski – dyrygent 
program: 
Jakub Jung – Fabryka papierosów (utwór nagrodzony w Konkursie 'Mała Symfonia') 
Ernest Chausson – Poemat na skrzypce i fortepian op. 25 
Johannes Brahms – Uwertura akademicka c-moll op. 80 

● Gaudeamus Igitur 
 
Informacje: http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/uroczysta-inaguracja-roku-akademickiego-
2018-2019 


