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Łódź, 19 marca 2018 roku 
 
 

Święto Uczelni 
 
Co roku pod koniec marca Akademia Muzyczna w Łodzi obchodzi uroczyście „Święto Uczelni”. 
Tym razem obchody rozpoczynają się już we wtorek 20 marca uroczystym posiedzeniem 
Senatu z promocją doktorów sztuki i doktorów habilitowanych. Kolejne wydarzenia „Święta 
Uczelni” to spotkanie ze Zbigniewem Maciasem w ramach „Salonu Absolwentów” (22 marca) i 
„Koncert laureatów konkursów muzycznych”, czyli studentów, którzy w minionym roku 
zdobyli najwyższe nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach (23 marca).  
 
Świętem społeczności akademickiej Akademii Muzycznej w Łodzi, czyli „Świętem Uczelni”, 
ustanowiono dzień 24 marca w rocznicę rozpoczęcia pierwszych zajęć w Państwowym 
Konserwatorium Muzycznym w Łodzi w 1945 roku, kilka tygodni po wyzwoleniu miasta. 
Akademia Muzyczna w Łodzi była pierwszą spośród polskich uczelni muzycznych, które 
rozpoczęły działalność po wyzwoleniu kraju. Była też pierwszą szkołą wyższą, która po wojnie 
rozpoczęła w Łodzi działalność dydaktyczną.  
 
UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU  
20 marca 2018 roku, wtorek, godz. 11.00 
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej Łodzi, ul. Gdańska 32, wstęp z zaproszeniami 
 
Uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej w Łodzi z promocją doktorów sztuki i 
wręczeniem dyplomów doktora habilitowanego sztuki. Przy tej okazji wręczany jest również 
dyplom „Primus in artibus” dla najlepszego absolwenta Akademii Muzycznej w Łodzi, który 
ukończył uczelnię w minionym roku akademickim. Tym razem wyróżnienie trafi do barytona 
Arkadiusza Anyszki z Wydziału Wokalno-Aktorskiego (specjalność wokalno-aktorska), absolwenta 
z klasy dra Stanisława Kiernera.  
Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-
zapowiedzi/marzec-2018/152795-swieto-uczelni-uroczyste-posiedzenie-senatu/ 
 
SALON ABSOLWENTÓW: Spotkanie ze Zbigniewem Maciasem 
22 marca 2018 roku, czwartek, godz. 18.00 
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4, wstęp wolny 
 
Zbigniew Macias – wybitny śpiewak i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi, 
absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi z klasy śpiewu prof. Zdzisława Krzywickiego, będzie 
bohaterem „Salonu Absolwentów” w ramach „Święta Uczelni”. Spotkanie poprowadzi 
Małgorzata Nowak. Rozmowę o muzycznych inspiracjach, aktualnych sukcesach i studenckich 
latach dopełnią archiwalne nagrania Zbigniewa Maciasa. Na zakończenie spotkania zabrzmią 
również na żywo muzyczne niespodzianki w wykonaniu Bohatera „Salonu”. 
Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-
zapowiedzi/marzec-2018/152161-swieto-uczelni-salon-absolwentow-2018-03-22/ 
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KONCERT LAUREATÓW KONKURSÓW: Studenci Akademii Muzycznej w Łodzi 
23 marca 2018 roku, piątek, godz. 18.00 
Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a, wstęp wolny 
 
Podczas koncertu w ramach „Święta Uczelni” wystąpią studenci Akademii Muzycznej w Łodzi 
nagradzani w ubiegłym roku na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. 
Spośród studentów uczelni, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobyli konkursowe laury, do 
udziału w koncercie zaproszono laureatów pierwszych nagród i prestiżowych stypendiów. 
  
Akademia Muzyczna w Łodzi pochwalić się może gronem utytułowanych studentów. W ubiegłym 
roku zespoły kameralne i soliści zdobyli najwyższe laury podczas konkursów w Polsce (Bydgoszcz, 
Tczew, Kraków) i Europie (Czechy, Holandia, Niemcy). Niektórzy z nich uhonorowani zostali także 
stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Podczas koncertu zaprezentują się trzy zespoły kameralne z akordeonem – S&B Quintet: Gabriel 
Balukiewicz, Jan Gonicki, Zuzanna Lipka, Weronika Pisarek, Zuzanna Rzazonka; Insurmountable 
Trio: Natalia Uthke, Kuba Niewczas, Damian Wyrzykowski; Aldo Duo: Aleksander Stachowski i 
Dominik Domińczak. Zagra trio smyczkowe: Sławomira Wilga, Magdalena Agatowicz i Anna 
Cierpisz oraz trio klarnetowe: Bartosz Jawor, Tomasz Piątek i Dominik Domińczak.  
 
Wystąpi czworo solistów: altowiolistka – Zuzanna Krakowiak, saksofonista – Patryk Ćwikliński i 
akordeoniści: Inga Piwowarska oraz Aleksander Stachowski. W trakcie koncertu reprezentowana 
będzie też wokalistyka – wystąpią śpiewacy nagrodzeni w konkursach wokalnych i kameralnych: 
Kinga Borowska i Michał Rudziński. 
 
 
Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-
zapowiedzi/marzec-2018/152162-swieto-uczelni-koncert-laureatow-konkursow-2018-03-23/ 
 
### 
 
„Święto Uczelni” odbyło się w Akademii Muzycznej w Łodzi po raz pierwszy w marcu 2013 roku. 
Zgodnie ze Statutem Akademii uroczyste posiedzenie Senatu w ramach „Święta Uczelni” odbywa 
się 24 marca. Jeżeli jednak rocznica pierwszych zajęć w Akademii przypada w dniu wolnym od 
pracy, zostaje ustalona inna data – bliska właściwej.  
 


