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Łódź, 8 maja 2019 roku 
 

Zmarła prof. Iwona Wojciechowska 
 
We wtorek 7 maja 2019 roku wieczorem zmarła prof. Iwona Wojciechowska – łodzianka z 
urodzenia, wybitna skrzypaczka, absolwentka i pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, w 
której piastowała funkcje prodziekana, dziekana i prorektora, była również wieloletnim 
kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wykształciła grono kilkudziesięciu 
cenionych skrzypków. Żegnamy wspaniałego muzyka i pedagoga! 
 
Prof. Iwona Wojciechowska za swą bogatą działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała 
szereg znaczących nagród i medali, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medal Towarzystwa Muzycznego im. 
Henryka Wieniawskiego w Poznaniu z podziękowaniem za trud poszukiwania talentów, a 
także Medal „Pro pubico bono” im. Sabiny Nowickiej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi za 
kreatywne i ważne społeczne dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. 
 
Profesor Wojciechowską wspominają artyści i pedagodzy związani z Akademią Muzyczną w 
Łodzi: 
 
Prorektor Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Beata Zawadzka-Kłos: Odeszła znacząca postać 
polskiej wiolinistyki i bardzo zasłużona osoba dla naszej Uczelni. Przez lata Profesor Iwona 
Wojciechowska wychowała mnóstwo utytułowanych skrzypków. Zawsze bardzo angażowała 
się w życie Uczelni, pełniąc wiele ważnych funkcji – była prorektorem, prodziekanem i 
dziekanem Wydziału Instrumentalnego i kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych.  
 
Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Tomasz Król: Była 
wybitnym pedagogiem skrzypiec, wychowawcą wielu znamienitych instrumentalistów, 
człowiekiem o wszechstronnej wiedzy, a przy tym wielkim przyjacielem młodzieży bardzo 
oddanym muzyce. 
 
Absolwentka z klasy prof. Iwony Wojciechowskiej, dr Ludwika Maja Tomaszewska, pedagog 
Akademii Muzycznej w Łodzi: Pani Profesor wykształciła wielu wspaniałych skrzypków, dla 
których gra na instrumencie jest pasją – trudno nie kochać zawodu po zajęciach z takim 
pedagogiem jak Iwona Wojciechowska. Są wśród nich laureaci ogólnopolskich i 
międzynarodowych konkursów skrzypcowych, koncertmistrzowie orkiestr, a także pedagodzy 
– kontynuatorzy szkoły Iwony Wojciechowskiej, którzy pragną zarażać pasją do muzyki 
następne pokolenia. 
 
IWONA WOJCIECHOWSKA (12 grudnia 1947 – 7 maja 2019) 
W 1971 r. ukończyła studia w klasie skrzypiec prof. Zenona Płoszaja w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Łodzi (obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów). 
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W 1972 r. otrzymała stypendium w celu kontynuowania studiów w Konserwatorium w 
Brukseli w klasie prof. André Gertlera, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem. 
Występowała jako solistka i kameralistka, zdobywając wiele nagród na konkursach i 
przesłuchaniach. W latach 1966-1974 była koncertmistrzem Łódzkiej Orkiestry Kameralnej 
Pro Musica Zbigniewa Friemana, z którą koncertowała w kraju i za granicą.  
Od 1971 r. pracowała w łódzkiej Akademii Muzycznej. Tytuł profesora sztuk muzycznych 
otrzymała w  1992 r. Pracowała również w Akademii Muzycznej w Warszawie i na 
Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Wykształciła kilkudziesięciu dyplomantów – laureatów 
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Wielokrotnie prowadziła jako 
wykładowca kursy wiolinistyki m.in. w Łańcucie i Żaganiu, zasiadała w jury czołowych 
konkursów krajowych i zagranicznych. 
W Akademii piastowała następujące funkcje: prodziekana Wydziału Instrumentalnego (1987-
1990), dziekana Wydziału Instrumentalnego (1990-1996), prorektora ds. studenckich (1996-
1999), kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych (1999-2009).  
Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała szereg znaczących nagród i medali, w 
tym: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1980, 1988), Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury 
(1988), Nagrodę Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Łodzi (1987), Złoty 
Krzyż Zasługi (1993), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2001), Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Medal 
„Pro pubico bono” im. Sabiny Nowickiej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (2009), Medal 
Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z podziękowaniem za 
trud poszukiwania talentów (2009). 


