
 

serdecznie zapraszają chętnych nauczycieli gitary oraz uczniów szkół muzycznych na 

REGIONALNE WARSZTATY GITAROWE 

które odbędą się w 

Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie ul. Fałata 32 

w dniach 18 – 19 listopada 2019r. 
 

Prowadzącym tegoroczne warsztaty będzie 

dr Leszek Potasiński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W trakcie dwóch warsztatowych dni przewidziane są lekcje otwarte z uczniami, wykład oraz recital prowadzącego.  
 

WSTĘPNY harmonogram warsztatów: 

Poniedziałek, 18.11.2019   Wtorek, 19.11.2019 

8.30 – 13.30 
Pierwszy blok: lekcje otwarte oraz  wykład:  
„ Muzyka dawna i latynoska – cechy wspólne.” 

8.30 – 13.45  Trzeci blok:  lekcje otwarte 

15.00 – 19.45 Drugi blok: lekcje otwarte. ok. 15.15   
Czwarty blok: podsumowanie oraz 

ok. 16:00 koncert wykładowcy 

 

Lekcje z uczniami planowane są w wymiarze 30 min./osobę, z wyjątkiem dyplomantów II stopnia oraz zespołów 

gitarowych - 45 min.  
 

Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy gitarowo@zpsm.pl do dnia 4.11.2019. Formularz zgłoszeniowy przesyłamy 

w załączniku. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie podpisanego skanu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (w załączniku). 
 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie czynnym ucznia decyduje kolejność zgłoszeń (plan lekcji 

warsztatowych zostanie przesłany do dnia 11.11.2019). W mailu wraz ze zgłoszeniem można zawrzeć sugestie 

dotyczące terminu lekcji dla chętnego uczestnika czynnego, które organizatorzy wezmą pod uwagę w miarę 

możliwości organizacyjnych. 
 

W trakcie warsztatów organizatorzy zapewniają bezpłatnie kawę, herbatę, wodę oraz drobne słodkie i słone przekąski.  

Na terenie obiektu szkolnego znajduje się bufet, w którym po wcześniejszym zamówieniu można zjeść ciepły posiłek 

w przerwie obiadowej. W pobliżu szkoły znajduje się również bar szybkiej obsługi.  
 

Ewentualny nocleg w Koszalinie organizują samodzielnie uczestnicy warsztatów. Najbliższe obiekty hotelowe to 

Hotel Sport oraz Hotel Gwardia.  
 

Koszt obiadów i noclegów pokrywają uczestnicy warsztatów. 
 

 

wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie, prowadzący również klasę gitary w ZPSM II st. 

im. F. Chopina w Warszawie oraz wykłady i kursy mistrzowskie 

w kraju i za granicą (m. in. w Hiszpanii). To koncertujący 

zarówno w kraju jak i za granicą gitarzysta, który dokonał 

licznych nagrań radiowych i telewizyjnych. Szczególne miejsce 

w jego repertuarze zajmuje muzyka epoki baroku, utwory 

kompozytorów hiszpańskich (w tym flamenco), 

południowoamerykańskich, współczesna muzyka polska oraz 

koncerty na gitarę z orkiestrą (m.in. słynny Concierto de 

Aranjuez Joaquina Rodrigo, koncerty Antonio Vivaldiego). 

Często występuje jako kameralista, współpracując m.in. z Beatriz 

Blanco (śpiew), Jadwigą Kotnowską (flet), Jose Torresem 

(instrumenty perkusyjne), Markiem Walawenderem (gitara) i 

Markiem Wrońskim (skrzypce) oraz Dorotą Jasińską (sopran). 

Dokonał wielu transkrypcji i aranżacji zarówno na gitarę solo, 

jak i dla zespołów kameralnych 

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową na 
adres e-mail: gitarowo@zpsm.pl 

lub telefonicznie do koordynatora warsztatów:  

Wioletta Zatryb tel. 501 711 062 

mailto:gitarowo@zpsm.pl

