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INAUGURACJA ROKU 

AKADEMICKIEGO 2019/2020 

 

 
 

Uroczystość z okazji rozpoczęcia kolej-

nego roku akademickiego odbędzie się 

9 października (środa) o godzinie 11.00 

(wstęp z zaproszeniami). W programie 

wydarzenia znajdą się: wystąpienie JM 

Rektora prof. dra hab. Cezarego Sa-

neckiego, wręczenie odznaczeń pra-

cownikom i wyróżnień absolwentom. 

Centralnym punktem uroczystości bę-

dzie immatrykulacja studentów, którzy 

zaczynają studia w łódzkiej Akademii. 

Wydarzenie uświetni koncert w wyko-

naniu Orkiestry Symfonicznej Akademii 

Muzycznej w Łodzi pod dyrekcją Mar-

cina Wolniewskiego. Zespół wykona 

Uwerturę świąteczną A-dur op. 96 Dmi-

trija Szostakowicza oraz Opale con-

certo Richarda Galliano, z udziałem 

akordeonisty Aleksandra Stachow-

skiego. Wykonana zostanie także kom-

pozycja Maszyny Kosmy Szusta – stu-

denta, który zwyciężył w uczelnianym 

konkursie kompozytorskim „Mała sym-

fonia”. Kosma Szust kształci się pod 

kierunkiem dra hab. Krzysztofa Grzesz-

czaka, prof. AM. 

 

Inauguracji roku akademickiego towa-

rzyszyć będzie wystawa Artur Rubin-

stein w filmie, organizowana przez Fun-

dację Artura Rubinsteina. Związana jest 

z rozpoczynającym się 14 października 

VI Rubinstein Piano Festival.  

 

 
 

KONCERTY I WYDARZENIA 

Od pierwszych dni października Akade-

mia Muzyczna w Łodzi wznawia działal-

ność dydaktyczną i artystyczną. Zapra-

szamy na powracające do kalendarza 

koncerty cykliczne oraz liczne wydarze-

nia dodatkowe. W siedzibach Akademii 

dostępny jest także Informator z kalen-

darium wydarzeń planowanych na rok 

2019/2020. 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154026-uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-2019-2020
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W 125. rocznicę urodzin 

Juliana Tuwima 

 
 

Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza 

na pierwszy w nowym sezonie koncert 

z cyklu Wieczory muzyczne, zatytuło-

wany W 125. rocznicę urodzin Juliana 

Tuwima. Program koncertu prezentuje 

Tuwima, jako autora wierszy chętnie 

wykorzystywanych w pieśniach XX-

wiecznych kompozytorów. Podczas 

koncertu wybrzmią trzy utwory z cyklu 

20 pieśni do słów Juliana Tuwima: Rzu-

ciłbym to wszystko, Dwa wiatry oraz 

Kusy Ignacego Liliena, w wykonaniu so-

pranistki Agnieszki Grabowskiej oraz 

pianisty Marcina Kawczyńskiego. Poja-

wią się również dwie pieśni Witolda Lu-

tosławskiego do słów Juliana Tuwima: 

O panu Tralalińskim oraz Spóźniony 

słowik w wykonaniu Małgorzaty Misz-

kiewicz (sopran) i Mateusza Piechnata 

(fortepian). W interpretacji tego samego 

pianisty oraz wokalisty Ziemowita Wojt-

czaka (baryton), zabrzmi muzyka Hen-

ryka Czyża: Pożegnania, trzy pieśni na 

głos niski i fortepian do słów Aleksandra 

Puszkina, w tłumaczeniu Juliana Tu-

wima. Publiczność usłyszy: Na wzgó-

rzach Gruzji, Kochałem Panią…  

i Ostatni raz. Drugim wątkiem koncertu 

jest muzyka instrumentalna Aleksandra 

Tansmana i Pawła Kleckiego. Obaj ar-

tyści urodzili się w Łodzi i w młodości 

przyjaźnili się z Tuwimem. Rodzice na-

zywali ich trzema muszkieterami. Po 

studiach w Warszawie ich drogi się ro-

zeszły: Tansman wyjechał do Paryża, 

Klecki do Berlina, Tuwim został w War-

szawie. Podczas wieczoru będzie 

można usłyszeć Passacaillę na gitarę 

solo Aleksandra Tansmana, w wykona-

niu Kaliny Polańskiej. W programie po-

jawi się także Kwartet smyczkowy  

a-moll op. 1 Pawła Kleckiego w wyko-

naniu The Bacewicz String Quartet  

w składzie: Ludwika Maja Tomaszew-

ska – I skrzypce, Hanna Drzewiecka-

Borucka – II skrzypce, Róża Wilczak-

Płaziuk – altówka oraz Małgorzata 

Smyczyńska-Szulc – wiolonczela. Kon-

cert odbędzie się 7 października (ponie-

działek) o godzinie 18.15 w Sali 12  

w Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi 

przy ul. Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 
 

60 lat Katedry Kameralistyki 

W bieżącym roku akademickim Katedra 

Kameralistyki łódzkiej uczelni muzycz-

nej świętuje 60-lecie istnienia. Założona 

przez Kiejstuta Bacewicza – patrona 

Uczelni, kontynuowała działalność arty-

styczną i pedagogiczną nieprzerwanie 

przez 60 lat. Obecnie funkcjonuje jako 

Instytut Muzyki Kameralnej, którego 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154025-wieczor-muzyczny-w-125-rocznice-urodzin-juliana-tuwima
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kierownikiem jest dr hab. Hanna Ho-

leksa. Z okazji jubileuszu pracownicy  

i współpracownicy Instytutu zapraszają 

na dwa koncerty i konferencję nau-

kową, które odbywać się będą w Pałacu 

Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. 

Gdańskiej 32. Uroczystości rozpoczną 

się 14 października (poniedziałek) kon-

certem z cyklu Wieczory muzyczne  

w wykonaniu pedagogów i współpra-

cowników Instytutu Muzyki Kameralnej. 

Zabrzmi muzyka Siergieja Rachmani-

nowa, George’a Gershwina, Russela 

Petersona, Karola Szymanowskiego  

i Leopolda Godowskiego. Koncert od-

będzie się o godzinie 18.15 w Sali 12.  

 

 
 

Kameralistyka wczoraj i dziś, to tytuł 

konferencji naukowej, podczas której 

referaty wygłoszą pracownicy i goście 

Instytutu. Odbędzie się ona w godzi-

nach 10.00-16.00 w Sali 31. Na zakoń-

czenie obchodów Instytut Muzyki Ka-

meralnej przygotował kolejny koncert,  

w którego programie znajdą się kompo-

zycje Gustawa Mahlera, Manuela de 

Falli, Pawła Kleckiego i Aleksandra 

Tansmana. Koncert odbędzie się o go-

dzinie 18.00 w Sali 31. Na wszystkie 

wydarzenia w ramach Jubileuszu Kate-

dry Kameralistyki – wstęp wolny. 

 

 

 

Goście z Węgier 

 
 

Koncert Narodowej Orkiestry Młodzie-

żowej Węgier Anima Musicae Chamber 

Orchestra to propozycja na spędzenie 

jednego z październikowych wieczo-

rów. Gościnny występ młodych arty-

stów poprowadzi dyrektor artystyczny 

orkiestry Laszlo G. Horvath. Z towarzy-

szeniem zespołu wystąpi także uznany 

pianista Peter Kiss. W programie znaj-

dzie się muzyka kompozytorów pol-

skich i węgierskich. Wieczór rozpocznie 

twórczość kompozytorów dziewiętna-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154028-wieczor-muzyczny-w-ramach-jubileuszu-katedry-kameralistyki
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154024-koncert-anima-musicae-chamber-orchestra-z-wegier
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stego stulecia. Młodzi artyści zaprezen-

tują Rapsodię węgierską nr 2 cis-moll 

Franza Liszta w wersji na orkiestrę 

smyczkową. W utworze, obok wirtuo-

zowskich popisów, można odnaleźć 

wiele motywów pochodzących z trady-

cyjnej muzyki ludowej Madziarów. Wę-

gierski twórca Ferenc Liszt był autorem 

pierwszej monografii i przyjacielem au-

tora kolejnej kompozycji – Fryderyka 

Chopina. I Koncert fortepianowy e-moll 

op. 11 przepełniony jest młodzieńczym 

entuzjazmem oraz romantyczną aurą. 

W tym utworze solową partię fortepianu 

wykona Peter Kiss – profesor Wydziału 

Muzyki Kameralnej Akademii Muzycz-

nej Ferenca Liszta w Budapeszcie. Pia-

nista słynący z ożywionej działalności 

pedagogicznej i koncertowej łączy pa-

sję wykonawstwa muzyki romantycznej 

ze współpracą z kompozytorami współ-

czesnymi, takimi jak Steve Reich, Ivan 

Fedele czy Marta Ptaszyńska. Kolejną 

pozycją w programie koncertu będzie 

aranżacja na orkiestrę smyczkową for-

tepianowej Etiudy b-moll Karola Szyma-

nowskiego. Jego późnoromantyczny 

cykl Czterech etiud op. 4, z którego po-

chodzi prezentowana kompozycja, wy-

różnia śmiałość języka harmonicznego 

oraz wieloplanowość faktur. Koncert 

gościnny orkiestry Anima Musicae za-

kończy Serenada op. 10, której autorem 

jest Ernst von Dohnányi – węgierski 

kompozytor XX wieku. Założona  

w 2010 roku Anima Musicae Chamber 

Orchestra występowała w najbardziej 

prestiżowych salach koncertowych, ta-

kich jak Musikverein w Wiedniu, Filhar-

monia Berlińska czy Teatr Giuseppe 

Verdiego na Sardynii. Orkiestra dąży do 

stylistycznej wierności interpretacji mu-

zyki dawnej, a także rozbudowuje swój 

repertuar o twórczość współczesną 

kompozytorów węgierskich. Orkiestra 

otrzymała prestiżowy tytuł Narodowa 

Orkiestra Młodzieżowa na lata 2018-

2020. Koncert z udziałem Anima Musi-

cae odbędzie się 16 października 

(środa) o godzinie 18.00 w Sali Koncer-

towej Akademii Muzycznej przy ulicy 

Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 25 zł i 15 

zł do nabycia w kasie biletowej AM.  

 
Projekt koncertu dofinansowano przez Węgiersko-Polski 

Program Współpracy Pozarządowej, a partnerami wydarze-

nia są także Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Am-

basada Węgier w Polsce. 

 

Koncert Kameralny 

 
 

Pierwszy w nowym roku akademickim 

koncert z cyklu Akademia Muzyczna  

w Starym Klasztorze zawierać będzie 

kameralny wokalno-instrumentalny pro-

gram. Podczas tego popołudnia pu-

bliczność będzie miała okazję wysłu-

chać pieśni kompozytora, któremu po-

święcone były ostatnie muzyczne mie-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154150-koncert-kameralny-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-starym-klasztorze-w-lagiewnikach


Redakcja: Marta Włodarczyk, Biuro Promocji Akademii Muzycznej w Łodzi 

siące. Rok 2019 został bowiem ogło-

szony Rokiem Moniuszkowskim. Pieśni 

twórcy opery narodowej wykonają stu-

denci Akademii Muzycznej w Łodzi  

z klasy śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kry-

ger oraz klas organów. Koncert z utwo-

rami Stanisława Moniuszki odbędzie się 

20 października (niedziela) o godzinie 

15.00 w nastrojowym Klasztorze Ojców 

Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach 

przy ul. Okólnej 185. Wstęp wolny.  

 

Hera, Koka, Hasz 

 
 

Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza 

na koncert zatytułowany Hera, koka, 

hasz, czyli piosenki The Tiger Lillies. 

Podczas występu, swoje umiejętności 

zaprezentują studenci specjalności wo-

kalistyka estradowa Akademii Muzycz-

nej w Łodzi: Paulina Barcz, Sebastian 

Dudzik, Monika Nowotyńska, Jan Obro-

ślak, Patrycja Parjaszewska oraz Da-

mian Skoczyk. Przy fortepianie zasią-

dzie pianista Michał Zarych, a kierow-

nictwo artystyczne nad wydarzeniem 

objął dr hab. Marek Rachoń. Studenci 

zmierzą się z repertuarem grotesko-

wego zespołu The Tiger Lilies – brytyj-

skiej grupy muzycznej nawiązującej do 

tradycji kabaretowej, czarnego humoru 

oraz innych prześmiewczych form. Ze-

spół czynnie działał od lat 90. XX wieku 

do 2009 roku. Cechą charakterystyczną 

wykonawców jest ich oryginalny wizeru-

nek. Mocne makijaże, odważne stroje 

oraz nietypowe instrumentarium to tylko 

jedne z wielu powodów, dla których ze-

spół jest tak rozpoznawalny. Studenci 

wokalistyki estradowej po raz pierwszy 

prezentowali program złożony z ich pio-

senek w maju 2019 roku. Koncert  

w łódzkim klubie KIJ spotkał się z pozy-

tywnym odbiorem publiczności. W trak-

cie niedzielnego wieczoru, w wykonaniu 

studentów będzie można usłyszeć takie 

utwory, jak: XYZ, Lobotomia, Zły, 

Szczury, Gwałciciel, Krach, Morderca 

czy Piroman. Piosenki z repertuaru The 

Tiger Lillies zabrzmią w polskiej wersji 

językowej w tłumaczeniu Romana Koła-

kowskiego i Szymona Jachimka. Kon-

cert odbędzie się 20 października (nie-

dziela) o godzinie 18.00 w Sali Koncer-

towej Akademii Muzycznej w Łodzi przy 

ul. Żubardzkiej 2a. Bilety 25 zł i 15 zł do 

nabycia w kasie biletowej AM. 

 

Fortepiany są różne 

W jaki sposób najlepiej dowiedzieć się 

czegoś więcej o rodzajach fortepianów? 

Czym te współczesne różnią się od hi-

storycznych? Jak wyglądają i brzmią in-

strumenty z połowy XIX wieku stwo-

rzone przez firmy Bechstein i Theodor 

Stöcker, a jak takie, które podziwiamy w 

nowych koncertowych? Na te, i wiele in-

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154030-hera-koka-hasz-czyli-piosenki-the-tiger-lillies
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nych pytań, odpowiedzi udzieli Euge-

niusz Szcześniak – specjalista w zakre-

sie budowy fortepianów – podczas pre-

zentacji instrumentów historycznych  

i współczesnych. Prezentacja towarzy-

szyć będzie recitalowi miniatur Fryde-

ryka Chopina, Ferenca Liszta i Carla 

Marii Webera w wykonaniu Mariusza 

Drzewickiego, pianisty związanego 

z łódzką Uczelnią. Koncert i prezentacja 

odbędą się 21 października (poniedzia-

łek) o godzinie 18.15 w Sali 12 w Pałacu 

Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. 

Gdańskiej 32. Wstęp wolny. 

 

 
 

Wieczór organowy 

Pierwszy w tym roku akademickim kon-

cert z cyklu Wieczory organowe wyko-

nają studenci klas organów Akademii 

Muzycznej w Krakowie. Grać będą na 

niedawno wybudowanym instrumencie, 

który okazale prezentuje się w Sali Ka-

meralnej Akademii Muzycznej. Koncert 

organowy odbędzie się 22 października 

(wtorek) o godzinie 18.00 w budynku 

przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny. 

 
fot. Dariusz Kulesza 

 

La viva fiamma 

 
 

Koncert z cyklu Klawesyn i muzyka 

dawna to niepowtarzalna okazja do 

usłyszenia konsortu poprzecznych fle-

tów renesansowych La viva fiamma. 

Wykonawcy: Magdalena Pilch, Alek-

sandra Gajkowska, Nicola Łacfik, Ra-

dosław Orawski oraz wokalistka Mag-

dalena Szymańska, przeniosą publicz-

ność w świat muzyki renesansu. Wy-

brzmią utwory kompozytorów takich, 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154029-wieczor-muzyczny-fortepiany-sa-rozne
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154032-wieczor-organowy
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154033-koncert-z-cyklu-klawesyn-i-muzyka-dawna
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jak: Johann Walter, Ludwig Senfl, 

Giovanni Pierluigi da Palestrina. Kon-

cert odbędzie się 23 października 

(środa) o godzinie 18.15 w bogato zdo-

bionej Sali Balowej w Pałacu Akademii 

Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 

32. Wstęp wolny. 

 

 

Estrada Młodych 

Podczas pierwszego w tym sezonie 

koncertu z cyklu Estrada Młodych pu-

bliczność wysłucha pianistów, którzy 

przygotowują się do przesłuchań elimi-

nacyjnych XVIII Konkursu Chopinow-

skiego. Sala wypełni się emocjami, to-

warzyszącymi przyszłorocznemu kon-

kursowi. Wykonawcami będą studenci 

klas fortepianu Akademii Muzycznej  

w Łodzi. Dla nich koncert, to doskonała 

okazja do sprawdzenia swoich umiejęt-

ności, a dla miłośników muzyki Fryde-

ryka Chopina prawdziwa gratka – wie-

czór wypełniony w całości jego kompo-

zycjami. Koncert odbędzie się 24 paź-

dziernika (czwartek) o godzinie 18.00  

w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej 

w Łodzi przy al. 1 Maja 4. Wstęp wolny.  

 

 

Wieczór tańca 

Wieczór tańca Kierunek -> Choreogra-

fia to pokazy wybranych etiud oraz za-

dań sesyjnych studentów specjalności 

choreografia i techniki tańca w Akade-

mii Muzycznej w Łodzi. Te cykliczne 

spotkania studentów z publicznością 

dają możliwość zapoznania się z pra-

cami indywidualnymi i grupowymi stwo-

rzonymi samodzielnie przez studentów 

lub pod opieką pedagogów. Wśród za-

planowanych do wykonania form wy-

mienić można m.in. duety powstałe pod 

opieką Aleksandry Łaby. Inne pozycje  

z programu to, m.in. Boring choreogra-

phy – reakcja na codziennie czynności, 

które bezwiednie zaczynamy wykony-

wać jak w transie. Złote albatrosy jest 

zabawą tańcem z przymrużeniem oka. 

Natomiast Tym samym powietrzem to 

wspólna podróż mistrza z uczniem i wy-

bory przed jakimi stają. Podczas wie-

czoru zaprezentowane zostaną także 

projekty grupowe oparte na metodzie 

przypadkowości, na technice Marty 

Graham, czy inspirowane muzyką i tań-

cem lat 20. XX wieku. Koordynatorkami 

i reżyserkami wydarzenia są Agnieszka 

Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgarz. 

Wieczór tańca odbędzie się 25 paź-

dziernika (piątek) o godzinie 18.00  

w Sali Koncertowej Akademii Muzycz-

nej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. 

Wejściówki w cenie 5 zł nabyć można  

w kasie biletowej AM. 

 

 
 

 
fot. Dariusz Kulesza 

 

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/pazdziernik-2019/154035-wieczor-tanca-kierunek-choreografia
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Sztafeta fletowa 

Koncert z fletem w roli głównej to cy-

kliczna propozycja łódzkiej uczelni mu-

zycznej. W październikowej odsłonie  

w zróżnicowanym repertuarze zapre-

zentują się przed publicznością stu-

denci klas fletu. Sztafeta fletowa odbę-

dzie się 25 października (piątek) o go-

dzinie 18.00 w Pałacu Akademii Mu-

zycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32. 

Wstęp wolny. 

 

 

 

NASZE SUKCESY 

 

Studenci z klasy dr. Leszka Kołodziej-

skiego tworzący zespół AccoTrio: Kac-

per Bienia, Oskar Krzywonos i Mar-

cin Guzik, zdobyli I nagrodę podczas 

Harmonika Fest International Music Fe-

stival for Accordion. Konkurs odbył się 

w Tivacie (Czarnogóra) w dniach 29-31 

maja 2019. 

 

Wiolonczelista z Katedry Instrumentów 

Smyczkowych, dr Tomasz Daroch, zo-

stał laureatem Nagrody Polskiej Akade-

mii Nauk (Oddział w Łodzi) za wybitne 

osiągnięcia przyczyniające się do roz-

woju nauki dla młodych uczonych pra-

cujących na terenie województwa łódz-

kiego za rok 2018. 

 

Asystentka w Katedrze Instrumentów 

Smyczkowych mgr Sławomira Wilga 

została laureatką II nagrody ex aequo 

na prestiżowym 17. International Com-

petition "Luigi Zanuccoli", który odbywał 

się w Sogliano (Włochy) w dniach 24 

maja – 2 czerwca 2019. Pierwszej na-

grody nie przyznano. 

 

Podczas Festiwalu filmowego im. 

Krzysztofa Komedy nagrodę Grand Prix 

Komeda 2019, za muzykę do filmu Bo-

rysa Lankosza Kobro/Strzemiński. Hi-

storia fantastyczna, otrzymał dr hab. 

Marcin Stańczyk. Festiwal odbywał się 

w dniach 2-8 czerwca 2019 w Ostrow-

skim Centrum Kultury w Ostrowie Wiel-

kopolskim. 

 

Laureatem tegorocznej edycji Uczelnia-

nego Konkursu Kompozytorskiego „Ma-

ła symfonia” na utwór orkiestrowy został 

Kosma Szust z klasy kompozycji dr. 

hab. Krzysztofa Grzeszczaka, prof. AM.  

 

Joannie Sochackiej, studentce I roku 

studiów doktoranckich z klasy forte-

pianu dr hab. Hanny Holeksy przyznano 

prestiżowe stypendium dla utalentowa-

nych muzyków Rita Zimmermann Mu-

sik-Stiftung w Bernie na lata 2018/19 i 

2019/20. 

 

Joanna Sochacka, studentka I roku 

studiów doktoranckich z klasy forte-

pianu dr hab. Hanny Holeksy zdobyła 

wraz ze skrzypaczką Pauliną Bujok  

I miejsce, najwyższą punktację oraz 

wszystkie nagrody na 17° Concorso In-

ternazionale Premio Citta’ Di Padova, 

który odbywał się w dniach 11-16 

czerwca 2019 w Padwie (Włochy). Po-

nadto pianistka otrzymała II miejsce  

w kategorii Premio virtuosite’. 

 

Podczas V Przeglądu Altowiolowego 

im. Tadeusza Goneta (Kraków, 22 

czerwca 2019) Zuzanna Krakowiak, 

tegoroczna absolwentka z klasy altówki 

dr hab. Róży Wilczak-Płaziuk, prof. AM, 

zdobyła III miejsce. Dyplom dla wyróż-

niającego się pianisty zdobyła towarzy-

sząca jej mgr Joanna Morycińska. 
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Na V Ogólnopolskim Konkursie Wokal-

nym im. Krystyny Jamróz, który odby-

wał się w dniach 4-7 lipca 2019 w Kiel-

cach i Busku-Zdroju, studentka Wero-

nika Leśniewska z klasy śpiewu prof. 

dr hab. Urszuli Kryger zdobyła w kate-

gorii żeńskiej II nagrodę ex aequo (I na-

grody nie przyznano) oraz nagrodę spe-

cjalną w postaci występu w Filharmonii 

Świętokrzyskiej. 

W kategorii męskiej III nagroda ex 

aequo przypadła Arkadiuszowi Jaku-

sowi, tegorocznemu absolwentowi  

z klasy śpiewu prof. dra hab. Ziemowita 

Wojtczaka. 

 

Adam Kamieniecki (klasa śpiewu prof. 

dr hab. Urszuli Kryger i dr Anny Werec-

kiej-Gryć) zdobył I nagrodę oraz Na-

grodę Specjalną za Najlepsze Wykona-

nie Utworu Kompozytora Słowiańskiego 

na VI Międzynarodowym Konkursie 

Wokalnym im. Very Kovatch Vitkay  

w Nowym Sadzie (Serbia), który odbył 

się w dniach 17-20 czerwca 2019. 

Otrzymał również specjalne zaprosze-

nie na Festiwal Muzyki Kompozytorów 

Słowiańskich, który odbędzie się wio-

sną 2020 w Belgradzie (Serbia). 

 

Aleksandra Wylężek, tegoroczna dy-

plomantka z klasy dr Sandry Jakubo-

wiak wygrała Konkurs o statuetkę Tań-

czącej Eurydyki w ramach 2. Międzyna-

rodowego Festiwalu Młodych Talentów 

im. Anny German w Zielonej Górze. Fe-

stiwal odbył się 26 lipca 2019. 

 

Studentka specjalności musical z klasy 

dr. Briana Fentressa Joanna Jaruga, 

zdobyła wyróżnienie na I Jerzy Jeszke 

Musical Festival 2019. Festiwal odby-

wał się w dniach 9-11 sierpnia 2019  

w Bytowie. 

Olga Fidrysiak, tegoroczna absol-

wentka z klasy dr hab. Anny Kamalskiej 

zdobyła I miejsce na Międzynarodowym 

Festiwalu Orfeo in Italia w Lido di Jesolo 

(Włochy). Festiwal odbył się w dniach  

9-12 września 2019. 

 

Studentka Emilia Ziółek z klasy forte-

pianu dr. hab. Mariusza Drzewickiego, 

prof. AM zdobyła I nagrodę w kategorii 

D. Na I Concorso Pianistico Internazio-

nale "Orchestra Ferruccio Benvenuto 

Busoni" Edizione Speciale Leonardo da 

Vinci, który odbywał się w dniach 13-15 

września w Vinci (Włochy). 

 

22 września 2019 na II Międzynarodo-

wym Konkursie Chopinowskim w Wied-

niu studenci naszej uczelni zdobyli na-

stępujące nagrody:  

 Cezary Karwowski (klasa forte-

pianu prof. dr. hab. Roberta Ma-

rata) – I miejsce i nagroda spe-

cjalna, czyli recital w Baylor 

University w Teksasie 

 Franciszek Bawoł (klasa forte-

pianu prof. AM dr. hab. Mariusza 

Drzewickiego) – II miejsce 

 Jan Porzuczek (klasa fortepianu 

prof. dr. hab. Roberta Marata) – 

III miejsce 

 

Studentom i pedagogom 

serdecznie gratulujemy! 

 

 
 

 

Kasa biletowa AM czynna jest od 

wtorku do piątku w godzinach  

14.00-18.00 oraz na godzinę przed 

każdym koncertem. 

 

tel.: 42 662 17 50 


