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V Letnich Warsztatów Dzieci Suzuki w Sandomierzu
   Witamy byłych i przyszłych uczestników Letnich Warsztatów Dzieci Suzuki, które odbywały się dotąd
w Grabiu k/Wieliczki, w Sulejowie (DRESSO) i podobne, tyle że zimowe, w Uniejowie.
   W tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do SANDOMIERZA (w woj. podkarpackim). Mieszkańcy tego 
Staropolskiego Królewskiego Grodu czekają na nas. Będziemy koncertować na Sali Rycerskiej królewskiego 
zamku (Muzeum Okręgowe, dn. 09.08.2015r,  pod honorowym patronatem Burmistrza m. Sandomierza). 
Będziemy go również zwiedzać. Obejrzymy także inne ciekawe ekspozycje w tym Królewskim Mieście. 
Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież grającą na  skrzypcach, wiolonczeli i flecie.
A teraz nowości:

● po raz pierwszy na LWDS przyjadą dzieci i młodzież grające na flecie. Grupę tę poprowadzi flecista, 
muzyk orkiestrowy, kompozytor, pedagog pan Przemysław Marcyniak (www.fletsuzuki.pl,
    https://www.facebook.com/pages/Klasa-fletu-metoda-Suzuki/268943223139877)  

●  Ze swoimi aranżacjami przyjedzie na nasze warsztaty pan Pweł Kulczycki. Skrzypek Filharmonii 
Kaliskiej, solista, kameralista, koncertmistrz zespołów operowych. Absolwent Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu w klasie Luby Czajkowskiej. Jest założycielem i nauczycielem Muzycznej Akademii 
Smyka w Kaliszu, gdzie uczy gry na skrzypcach metodą Suzuki. Równocześnie skrzypiec w 
Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Turku. 
Pan Paweł Kulczycki poprowadzi zespół folkowy.

● Nową propozycją będą zajęcia kształcenia słuchu w wersji “suzukowej” opartej na idei kształcenia 
zmysłów Marii Montessorii (twórczyni systemu wychowania, który szanuje wolność dziecka) oraz 
prof. Pawła   Puczka  (skrzypek, pedagog i metodyk, napisał podręcznik “Śpiewam i gram na 
skrzypcach”). Będzie to kontynuacja zajęć z I Zimowych Warsztatów Dzieci Suzuki w bierzącym roku 
w Uniejowie.

Zajęcia te dla wszystkich grup instrumentalnych poprowadzi pani Anna Bralewska (skrzypaczka i 
nauczycielka z 36 letnim stażem o znaczących osiągnięciach pedagogicznych. Studiowała na wydz. 
instr. Akademii Muzycznej w klasie ad. Magdaleny Tomalak-Wierzby oraz na wydz. wych. muz. w 
kasie prof. Zygmunta Gzelli. 
https://www.facebook.com/pages/Grupa-Suzuki-Zdu%C5%84ska-Wola/703899443061488?fref=nf

● Na naszych warsztatach poprowadzimy zajęcia z bluesem. Ze swoimi kompozycjami przyjedzie 
entuzjasta tej muzyki Tomasz Gargól (absolwent Akademii Muz. na wydz. edukacja muz. 
Kompozytor, aranżer, a także chórmistrz. (www.goldenline.pl/tomasz-gargol/ )

● Grupę wiolonczel poprowadzi ze swoim “smyczkowym dyrektorem” popularna w “suzukowym 
świecie”  pani Jolanta Kamińska-Krawczewska.  kreatywna nauczycielka o znaczących 
osiągnięciach  pedagogicznych (wiolonczelistka, muzyk orkiestrowy, nauczycielka wiolonczeli w 
Państwowych Szkołach Muzycznych w Sochaczewie i Skierniewicach).  

● Tak jak w latach ubiegłych zespoły kameralne jak również orkiestrę poprowadzą pani Mira Wojturska 
ze swoją asystentką panią Urszulą Dudek. Pani Mira Wojturska jest skrzypaczką, pedagogiem z 
wieloletnim stażem. Prowadzi od wielu lat sekcje smyczkową w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w 
Łańcucie. Ma na swoim koncie znaczące sukcesy w dziedzinie młodzieżowej i dziecięcej 
kameralistyki. Studiowała w Akademii Muzycznej na wydz. instrumentalnym pod kierunkiem prof. 
Pawła Puczka oraz na wydz. wych. muz. w klasie prof. Bronisławy Wietrzny.

● Uwielbiane przez dzieci zajęcia taneczne i rytmikę poprowadzi pani Katarzyna Matusiak. 
Instruktor, choreograf, animator kultury i...mama suzukowa. (www.gokgminasedziejowice.eu)

● Grupą kolonistów zaopiekuje się bardzo lubiana wychowawczyni pani Maria Bralewska. Ma 
ukończone dwa fakultety studiów uniwersyteckich, ukończyła wydz. wokalny PSM II st, oraz umie 
grać na altówce i skrzypcach pomaga swoim podopiecznym w ćwiczeniu na instrumencie i prowadzi 
zajęcia plastyczne.
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