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Aktualności 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom naszej uczelni składamy 

najlepsze życzenia! JM Rektor prof. dr hab. Cezary Sanecki z tej okazji zaprasza 

Pedagogów uczelni na spotkanie, które zaplanowane jest na 16 października 

(godz. 14.00) w Sali balowej nr 28. 

Muzykoterapeuta nagrodzony 

Damian Myśliński, tegoroczny absolwent muzykoterapii na naszej uczelni, za swój 

referat uzyskał wyróżnienie podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej 

w Łodzi. Referat był fragmentem obronionej w lipcu pracy i nosił tytuł Projekt 

oddziaływań muzykoterapeutycznych w rewalidacji dzieci z wadami słuchu. Praca 

opisywała prowadzone przez Damiana działania, od etapu pierwszych prób 

aż po koncert z udziałem niesłyszących muzyków. Patronat medialny nad projektem 

objęły: Telewizja WTK, Radio Emaus, Radio Merkury i portal epoznan.pl. 

Współpraca z Norwegią 

W ramach projektu Promowanie 

różnorodności kulturowej i artysty-

cznej poprzez nawiązanie współpracy 

Akademii Muzycznej im. G. i K. 

Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą 

Kameralną Telemark w ramach MF 

EOG 2009 – 2014 pedagodzy naszej 

uczelni, a mianowicie prof. dr hab. 

Agata Jarecka (wiolonczela), dr hab. 

Łukasz Błaszczyk, prof. AM (skrzypce, 

prowadzenie orkiestry), dr hab. Adam 

Manijak (fortepian) oraz prof. dr hab. 

Antoni Wierzbiński (flet) odwiedzili Orkiestra kameralna z Telemarku 

http://epoznan.pl/
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Norwegię. W dniach 20-25 września prowadzili kursy mistrzowskie, a 24 września 

z powodzeniem wystąpili na koncercie w Twierdzy Akerhus w Oslo. 

Z kolei w naszej uczelni w ramach rewizyty w dniach 27-30 października odbywać się 

będą kursy mistrzowskie z pedagogami z Norwegii. Zakończy je koncert, na którym 

usłyszeć będzie można utwory muzyki norweskiej w wykonaniu Ingrid Andsnes 

(fortepian) oraz Ole Eirika Reego (wiolonczela). Suitą „Z czasów Holberga” Griega 

na orkiestrę smyczkową zadyryguje Lars Erik ter Jung. 

 

Nagroda dla wokalistki  

Na IX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 

Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki „Złote Głosy” 

studentka z klasy śpiewu prof. dr hab. Jolanty Gzelli 

Małgorzata Pietrzykowska zdobyła III nagrodę. 

Gratulacje! 

Daroch Trio na płycie 

Nakładem wydawnictwa fonograficznego DUX 

ukazała się płyta z kompozycjami Debussy’ego, 

Ravela oraz Dvoráka w interpretacji Daroch Trio, 

w którego skład wchodzi wiolonczelista, asystent 

w naszej uczelni – Tomasz Daroch. 

 

 

 

 

 
Informator koncertowy 

 

Akademia charytatywnie 

Już dziś w Sali koncertowej AM przy ul. Żubardzkiej o godz. 19.00 odbędzie się 

współorganizowany przez Akademię i Fundację Mam serce koncert charytatywny na 

rzecz 9-miesięcznej Zoi Marianowskiej. Dziewczynka cierpi na zespół Aperta, który 

charakteryzuje się kraniosynostozą (zrośnięte szwy czaszki), asymetrią twarzy 

i zrośnięciem palców dłoni i stóp. Na scenie zaprezentuje się Warszawski Kwintet 

Akordeonowy w aranżacjach przebojów muzyki poważnej. Biletem wstępu będzie 

cegiełka o dowolnej wartości do kupienia przed koncertem. 

 

Małgorzata Pietrzykowska, 
fot. Dariusz Kulesza 
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Wieczór na dwa fortepiany 

Elektryzujący duet fortepianowy w składzie Aleksandra Łysiak-Łabecka oraz 

Wojciech Wołoszyn już w najbliższą środę o godz. 18.00 w Sali koncertowej AM 

(ul. Żubardzka) zaprezentuje się łódzkiej publiczności z przebojowym programem. 

Libertango Astora Piazzolli, transkrypcja Aldridge’a Graingera Porgy and Bess 

Goerge’a Gershwina, fragmenty suit na dwa fortepiany Sergieja Rachamninowa 

oraz transkrypcje utworów Ravela i Debussy’ego zabrzmią w interpretacji 

utalentowanych pianistów.  

Muzyczne upominki dla Profesora 

Właśnie pod takim tytułem organizowany będzie 19 

października (godz. 17.00) koncert z okazji jubileuszu 

prof. Stanisława Firleja. Wystąpią znakomici 

wiolonczeliści – absolwenci klasy wiolonczeli Profesora 

oraz instrumentaliści związani z jubilatem. Obowiązuje 

wstęp z zaproszeniami bądź wejściówkami. 

 

 

Święto gitary 

W ramach cyklu Wieczorów muzycznych 20 października (poniedziałek) o godz. 

18.15 w sali kameralnej przy al. 1 Maja 4 odbędzie się koncert z okazji 75. rocznicy 

urodzin Leo Brouwera, znakomitego gitarzysty i kompozytora kubańskiego. Ukończył 

studia w Julliard School of Music oraz Hartt College of Music. W 1987 roku został 

ogłoszony, wraz z Isaaciem Sternem, honorowym członkiem UNESCO w uznaniu 

dla jego muzycznej kariery. Tytuł ten dzieli z takimi geniuszami jak: Menuhin, 

Shankar, Karajan czy Sutherland. Utwory m.in. Leo Brouwera usłyszeć będzie 

można w interpretacjach pedagogów, studentów i absolwentów najstarszej w Polsce 

Międzyuczelnianej Katedry Gitary Klasycznej AM w Łodzi. 

Sonaty patronki 

Skrzypek Tomasz Król i pianista Paweł Skowroński 

27 października o godz. 18.15 w Sali kameralnej 

przy al. 1 Maja 4 wystąpią z bardzo interesującym 

repertuarem. Wykonanych zostanie pięć sonat na skrzypce 

i fortepian patronki naszej uczelni, Grażyny Bacewicz. 

Będzie to gratka dla miłośników polskiej kameralistyki 

oraz twórczości tej wielkiej łódzkiej kompozytorki. 

prof. Stanisław Firlej, 
fot. Małgorzata Kujda 


