
В. М. Алексеев. -  Петроград : тип. А. Ф. Дресслера, 1916. -  134 с.
2. Эйдлин, Л. З. Тао Юань-мин и его стихотворения / Л. З. Эйдлин. -  М. : Наука, 

1967. -  494 с.
3. Вонг, Ева. Учение бессмертных Чжунли Цюаня и Луй Дунбиня / Ева Вонг. -  М. : 

София, 2004. -  256 с.
4. Дун, Юй. Стиль картин «цветы и птицы» Сюй Вэя и Ши-тао / Юй Дун. -  Чуньцин, 

1995. -  124 с.
5. Завадская, Е. В. Ци Бай-ши / Е. В. Завадская. -  М. : Искусство, 1882. -  288 с.
6. Купер, Дж. Энциклопедия символов / Дж. Купер. -  М. : Золотой век, 1995. -  402 с.
7. Прокопцова, В. П. Компаративное пространство современного искусствознания /

В. П. Прокопцова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. -  
2015. -  №2(24). -  С. 121-127.

8. Рифтин, Б. Л. Сянь / Б. Л. Рифтин // Мифы народов мира ; под. ред.
С А. Токарев. -  М. : Сов. энциклопедия. -  Т. 2. -  720 с. -  С. 482-483.

9. Слово о живописи из Сада с горчичное зерно / пер. и коммент.
Е. В. Завадской. -  М. : Наука, 1969. -  520 с.

10. Чжан, Чжи. Тао Юань-мин чжуань лунь / Джи Джан. -  Шанхай, 1953. -  152 с.

ROLA DYRYGENTOW, MUZYKOW , ORKIESTRY D ^T E J W  LOBZIE8 
W  HISTO RII KULTURY M UZYCZNEJ MIASTA LOBEZ

w latach 1995 — 2016

Ледзион Дариуш Адам (Dariusz Adam Ledzion)
Заслуженный работник культуры Польши, магистр педагогических наук, кавалер 

Почетного знака ассоциации духовых оркестров Польши, директор и дирижер 
молодежного духового оркестра Дома культуры города Лобеза (Польша)

Artykul tworz^ wybrane i przytoczone w calosci wywiady, ktore przeprowadzilem z 
muzykami orkiestry. Moim zdaniem zawarta jest w nich problematyka zasygnalizowana w 
tytule artykulu. Edukacyjna rola orkiestry d^tej w Lobzie byla juz tematem rozwazan 
naukowych jednak obejmowala ona okres do 1995 r., oraz wybrane postaci po 1995 r. 
Badania w tym artykule obejmuj^ wzmozony rozkwit aktywnosci muzycznej orkiestry i jej 
czlonkow. Sami muzycy nazywaj^ go „zlotym okresem orkiestry d^tej”. Obejmuje on

8Orkiestra D^ta w Lobzie powstala w 1946 r. Jej pierwszym kapelmistrzem byl Julian Slodzinski. Istniala tez pod nazwq 
Lobeska Orkiestra D^ta. Od 1998 r. zmienia swojq nazw^ na Mlodziezowa Orkiestra D^ta Lobeskiego Domu Kultury . 2016 r. 
laureat Wojewodzkiego Przeglqdu Orkiestr D^tych w Lobzie. Obecnie (2016 r.) liczy 32 muzykow z czego 80% to dzieci w wieku 
10-16 lat. 15% to mlodziez w wieku 17-24 lata 5% osoby pow. 26 lat. Najstarszym muzykiem jest Kazimierz Malicki -sakshorn 
baryton, najmlodszym natomiast jest Maciej Szatan-klarnet. Z orkiestry wyst^pujq dwie grupy mazoretek. Zob. tez. Dariusz Ledzion. 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Henryka Stillera Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Slupsku katedra wychowania 
muzycznego. Orkiestra dqta i je j wplyw na dzialalnosc muzycznq w Lobzie . Slupsk 1991 r., s. 28-43. A. Hrycaj Praca dyplomowa 
napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Benjamina Vogla Uniwersytet Szczecinski Katedra Edukacji Artystycznej Historia orkiestry 
dqtej przy Domu Kultury w Lobzie w latach 1991-2003 Szczecin 2004 r., s. 8-18. Mateusz Sarnowski Uniwersytet Szczecinski 
Katedra Edukacji Artystycznej Kultura muzyczna Lobza w pierwszej dekadzie XXI wieku. Praca magisterska napisana pod 
kierunkiem dr hab. prof. US Benjamina Vogla Szczecin 2010 r., s. 18-31. Bogdan Matlawski Rozwazania o ewangelizacyjnej funkcji 
orkiestry dqtej [w] Radujcie si^ w Panu Szczecin 2014, s. 169-190. Dariusz Ledzion Osobowosc w kontekscie socjologiczno- 
kulturowych procesow. Problematyka pracy z  mlodziezowq orkiestrq d^tq (na przykladzie mlodziezowej orkiestry domu kultury w 
Lobzie). Minsk 2015 r. s. 280-291.Dariusz Ledzion Naukowe prace tom 13 Edukacyjna rola orkiestry dqtej (naprzykladzie orkiestry 
d^tej w Lobzie: dyrygenci, muzycy, instruktorzy, kapelmistrzowie latach 1945-1995) Iwanowo 2015 r. s.66-73. Dariusz Ledzion. 
Kultura odkryty format. Edukacyjna rola orkiestry d^tej (na przykladzie orkiestry d^tej w Lobzie: dyrygenci, muzycy, instruktorzy, 
kapelmistrzowie latach 1995-2015) Minsk 2015 r. s. 135-141. Dariusz Ledzion Духовое оркестровое исполнительство Польши в 
контексте европейского духового искусства (молодежные коллективы) Kultura Nauka Tworczosc Minsk 2014 s.180-184. 
Dariusz Ledzion. Zwierciadlo Etnologiczne nr 3. Orkiestry d^te w kulturze europejskiej pod red. Bogdana Matlawskiego. Historia 
Lobeskiej Orkiestry D$tej w latach 1946-2014. Szczecin 2014 r. s. 59-64.
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najwazniejsze wydarzenia muzyczne, w jakich uczestniczyla orkiestra jej muzycy, 
instruktorzy, kapelmistrzowie i dyrygenci. Nalezy pami^tac o zmianach, jakie zaszly w 
regionie i samym Lobzie, przykladowo w roku 1993 powstal w Szczecinie Komunalny 
Zwiqzek Miast i Gmin ’’Euroregion Pomerania”9. W  miescie Lobzie dzialaly i nadal
funkcjonujq placowki ksztalcqce mlodych muzykow tj. Spoleczne Ognisko M uzyczne10,

11 12Ognisko muzyczne dzialajqce w strukturach Lobeskiego Domu Kultury (LDK ) i
13Prywatna Szkola Gry na Instrumentach . Ognisko (LDK) rozszerzylo dzialalnosc o nowe 

klasy tj. instrumenty d^te drewniane (flet, klarnet, saksofon) 14 kolejno nauczycielami byli

9 Zob. tez. http:www.pomerania.org.pl
10 Spoleczne Ognisko Muzyczne w Lobzie dzialalo w latach 1967-2004 r. Nauczycielem byl absolwent Panstwowej Szkoly 

Muzycznej II stopnia w Szczecinie w klasie klarnetu. Pan Leslaw Michal Buczek syn Jana i Izabeli z domu Zalewskiej ur. 19 
listopada 1936 r. w miejscowosci Slawetyn, pow. Podhajce, woj. tarnopolskie. W 1941 r. wraz z rodzicami przeprowadza si^ do 
Stanislawowa (obecnie Iwano-Frankiwsk Ukraina), gdzie mieszka do 1945 r. Po zakonczeniu II wojny swiatowej przyjezdza na 
Ziemie Odzyskane do miejscowosci Chociwel. Szkoly Podstawowq ukonczyl we wsi Tucze gmina Dobra pow. lobeski. 
Zainteresowania muzyczne wynosi z domu ( tata z bracmi grali w kapeli weselnej znanej w powiecie Podhajce). Przez dwa lata 
ucz^szcza do ogniska muzycznego w Stargardzie Szczecinskim i gra w orkiestrze D^tej „Sluzba Polsce" na klarnecie. W 1956 r. 
prowadzi orkiestrq przy Panstwowym Osrodku Maszynowym w Chociwlu. W latach 1957-59 odbywa zasadniczq sluzb^ wojskowq. 
Po odbyciu sluzby wojskowej pobiera nauk^ w Panstwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Szczecinie, ktorq ukonczyl 8 czerwca 1967 roku. W 1961r. pracuje w Gminnej Spoldzielni Samopomoc Chlopska w Marianowie na 
stanowisku instruktora orkiestry d^tej. 24 listopada 1961 roku w W^gorzynie zawiera zwiqzek malzenski z Irenq Katarzynq 
Skoluckq. 1 grudnia 1964 roku obejmuje stanowisko kapelmistrza orkiestry d^tej w Lobzie w Powiatowym Domu Kultury przy ul. 
Bieruta 19, ktorq prowadzi az do odejscia na emerytur^, 31 stycznia 1993 roku. W tym czasie mieszka w miejscowosci Przyton, 
gmina W^gorzyno i dojezdza na proby orkiestry motorem. Od 1972 r. mieszka w Lobzie na ul Murarskiej 2/ 6. Lobeskq Orkiestrq 
D^ta zadyrygowal 364 razy, pierwszy koncert z okazji Rocznicy Wyzwolenia miasta Lobez 03.03.1965 r. ostatni koncert z okazji 
Swi^ta Niepodleglosci w Lobzie 11.11.1993 r. W latach 1967-2004 jest nauczycielem w Spolecznym Ognisku Muzycznym w Lobzie 
w klasie: akordeonu, fortepianu, gitary, keyboardu. Prowadzi zespoly: akordeonowy, gitarowy oraz zespoly instrumentalno-wokalne 
w ognisku muzycznym oraz w Powiatowym Domu Kultury. 9 stycznia 1975 roku otrzymuje w e ry fik a j instruktora kat. II, a 4 
listopada 1988 roku w e ry fik a j I kat. nadanq przez Wydzial Kultury i Sztuki Urz^du Wojewodzkiego w Szczecinie. W latach 1983
1985 jest instruktorem koscielnego mlodziezowego zespolu „Juvenius" przy parafii Rzymskokatolickiej w Lobzie. Po przejsciu na 
emerytur^ obejmuje stanowisko organisty w kosciele Najswi^tszego Serca Pana Jezusa w Lobzie, a od 15 wrzesnia 2002 roku do 
2015 roku prowadzil chor „Dominanta" i ucz^szcza do Studium Organistowskiego w Szczecinie Zdrojach. W latach 60. i 70. muzyk 
w restauracji „Zeglarska" w W^gorzynie oraz restauracji „Kosmos" w Lobzie. Pochowany 20.09.2016 r. na Cmentarzu Komunalnym 
w Lobzie przy ul Wojska Polskiego. W ostatnim pozegnaniu towarzyszyla mu Mlodziezowa Orkiestra D^ta. Zob. tez. Dariusza 
Ledzion Orkiestra dqta i je j wplyw na dzialalnosc muzycznq Lobzie Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Henryka 
Stillera Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Slupsku Katedra Wychowania Muzycznego s. 38-43.

11 Ognisko Muzyczne zostalo powolane w 1990 r. Pierwszym instruktorem byl Dariusz Ledzion, zaj^cia prowadzone byly w 
Szkole Podstawowej w klasach instrumentow: pianina, keyboardu, akordeonu we wsi Belczna oddalonej od Lobza 12 km. Ognisko 
powolala dyrektor Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie Lucyna Kilian w latach 01.05.1973 -31.12.1994 r. kierownik Powiatowego 
Domu Kultury w Lobzie, pozniej dyrektor Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie.

12 Lobeski Dom Kultury w Lobzie (obecnie 2016 r.)ul. Niepodleglosci 52, powolany 22.07.1973 r., wczesniej od 1956 r. 
dzialal jako Powiatowy Osrodek Kultury w Lobzie ul. Bieruta 19.(Obecnie ul. Niepodleglosci 21, gdzie miesci si^ kompleks 
handlowy)

13 Zob. tez. http://naukagry-lobez.pl/offer.html
Kolejno nauczycielami byli por. mgr Bogumil Winiarski (w latach 1993-2008) ur. 15.09.1941 r. w miejscowosci Szlachta zm. 

26.04.2012 r. Od 12.03.1993 r. do 01.09.2008 r. kapelmistrz Orkiestry D^tej w Lobzie z przerwq rocznq w latach 2006-2007 
spowodowanq chorobq. W latach 1993-2008 Bogumil Winiarski zadyrygowal 474 koncertami, z czego 89 poza granicami kraju, tj. w 
Niemczech, Szwecji, Litwie, Estonii, Bialorusi, Ukrainie, Czechach, Slowacji, W^grzech, Serbii, Chorwacji, Wloszech, Grecji i 
Francji. Pierwszy raz Orkiestrq D^tq z Lobza zadyrygowal 20.03.1993 r. o godz. 1300 podczas Mi^dzynarodowej Aukcji Koni 
zorganizowanej przez Panstwowe Stado Ogierow w Lobzie na krytej ujezdzalni w Swi^toborcu kolo Lobza. Zob. wi^cej (g) Na 
aukcji w Lobzie Glos Szczecinski z dnia 18.03.1993 r. brak strony. Wycinek prasowy pochodzi z archiwum Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lobzie. Ostatni raz pan Bogumil orkiestrq z Lobza zadyrygowal 30.05.2010 r. o godzinie 10 45 podczas XV 
Mi^dzynarodowych Spotkaniach Orkiestr D^tych i Big Bandow w Lobzie przy Pomniku Wdzi^cznosci. Zob. wi^cej Slawomir 
Wlodarczyk Marsz orkiestr dqtych i big bandow Glos Szczecinski 28.05.2010 nr 123 s. 15, (z k) Jubileuszowe Spotkania Orkiestr 
Dqtych w Lobzie. Nowy Tygodnik Lobeski nr 22 (271) 1.07.2010 r. s. 7. W dniu 28 listopada 2008 r. odbyl si^ w Lobeskim Domu 
Kultury benefis poswi^cony jego osiqgni^ciom i wkladowi pracy w rozwoj muzycznej kultury Lobza. Zob. wi^cej.(K A R) Benefis 
Bogumila Winiarskiego Jestem miqtki- ja k  mowi Kaziu Malicki Tygodnik Lobeski 2.12.2008 r. nr 498 (361) s. 9. W dniu 31.01.2009 
r. Bogumil Winiarski otrzymal nagrod^ Starosty Lobeskiego (Smok Powiatu 2008 w kategorii Kultura i Sztuka) Zob. wi^cej Czeslaw 
Burdun Super Smok Kurier Szczecinski 3.02.2009 r. s. 24. Zob. tez. Mateusz Sarnowski Uniwersytet Szczecinski Katedra Edukacji 
Artystycznej Kultura muzyczna Lobza w s. 21-26. Edward Kluczka-klarnecista ur.25.08.1963 r. zm. 29.06.1998 r. w domu rodzinnym 
ul. Komuny Paryskiej 8/2 w Lobzie. W latach 1997-1998 pracownik Lobeskiego Domu Kultury na stanowisku stazysty, przydzielony 
do pomocy kapelmistrzowi panu Bogumilowi Winiarskiemu. Pochowany 29.06.1998 r. na Cmentarzu Komunalnym w Lobzie 
kwatera IV rzqd 28 grob nr 4. Muzyk grajqcy w orkiestrach d^tych w Lobzie w latach1974-1998, Orkiestrze D^tej Technikum 
Rolniczego w Stargardzie Szczecinskim ul. Gdynska 12 w latach 1981-1985 oraz w orkiestrach wojskowych i gorniczych( dat i nazw 
orkiestr nie udalo si^ ustalic) . W latach 1984-1998 r. klarnecista w kapelach „ Nasza Kapela „ i Kapeli Ludowej „Lobuziacy”. Byl
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Bogumil Winiarski, Edward Kluczka, Alicja Gierszewska, Rafal Reich. Uczono tez gry na 
instrumentach d^tych blaszanych (trqbka, waltornia, puzon, tuba, sakshorn alt, sakshorn 
tenor, sakshorn baryton) nauczycielami byli: Dariusz Ledzion15 , Kazimierz Malicki 16,

17 18 19Arkadiusz Glogowski , Miroslaw Wesolowski , Mikolaj Grajcewicz . W klasie
akordeonu byl jeden nauczyciel, Dariusz Ledzion. W kolejnych latach powstala klasa gitary,

20 21nauczycielami byli: Robert Uss i Cyprian Taracinski Powstala takze klasa perkusji, w
22ktorej nauczycielami byli: Piotr Zarecki i Miroslaw Wesolowski.

Od 1994 r. rozpocz^la swojq dzialalnosc Prywatna Szkola Gry na Instrumentach
23 24panstwa Doroty i Grzegorza Stefanowskich . Od 06.02.1995 r. dyrektorem Lobeskiego 

Domu Kultury zostal Dariusz Ledzion, ktory przyjql do pracy mlodych animatorow kultury,

tez muzykiem w zespolach koscielnych „Cherubinki” i „Juvenius” w Lobzie, oraz grywal po weselach i zabawach m.in. w zespole 
„PS” gral na gitarze, organach, akordeonie i spiewal .Zob. wi^cej Orkiestra dqta i je j wplyw s.67.

Alicja Gierszewska zatrudniona w Lobeskim Domu Kultury na stanowisku stazysty 06.04.2010- 05.10.2010, 12.10.2010
13.01.2011 Rafal Reich ur. 27.11.1970 r. w Bialogardzie. Absolwent Panstwowego Liceum Muzycznego i Ogolnoksztalcqcego w 
Gdansku im Feliksa Nowowiejskiego w klasie klarnetu (lata 1986/1990) oraz Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Slupsku na wydziale 
humanistycznym kierunek Wychowanie Muzyczne (lata 1990/1995). Obecnie (2016 r.) pracownik w firmie BODE w Lobzie.

15 Dariusz Ledzion ur.05.10.1965 r. w Resku. Nauczyciel, animator kultury, menager, instruktor, Absolwent Wyzszej Szkoly 
Pedagogicznej w Slupsku w katedrze wychowania muzycznego (w latach 1985 /1991). Od 1974r muzyk w orkiestrach d^tych tj. 
Lobeska Orkiestra D^ta, Szkolna Orkiestra D^ta Technikum Rolniczego w Stargardzie Szczecinskim, Orkiestra D^ta Zakladow 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecinskim, Orkiestra D^ta Stoczni Ustka. Od 06.02.1995r. dyrektor Lobeskiego 
Domu Kultury. W latach 1996-2008 menager, drugi dyrygent, instruktor w klasie instrumentow d^tych blaszanych i rogow 
mysliwskich w Lobzie. Od 2008r.dyrygent Mlodziezowej Orkiestry D^tej Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie. W 2000 r. 
nagrodzony Nagrodq Ministra Kultury, Animator Kultury 1999 r.’’ Odznaczony zlotq odznakq z brylantem Zarzqdu Glownego 
Polskiego Zwiqzku Chorow i Orkiestr w Warszawie. W 2005 r. za caloksztalt pracy artystycznej otrzymal nagrodq specjalnq Starosty 
Powiatu Lobeskiego, Smok’’ w kategorii kultura. Juror na mi^dzynarodowych festiwalach, konkursach orkiestr d^tych i konkursach 
instrumentalistow min. w: Istra, Petersburg- Rosja, Stolpce, Diatlawa -Bialorus, Jalta-Ukraina, Lobez-Polska, Malgrad -Hiszpania, 
Czadan- Republika Tuwy. W latach 1997-2015 Mlodziezowq Orkiestrq D^tq Lobeskiego Domu Kultury zadyrygowal 267 koncertami 
w tym 58 za granicq w takich krajach Chorwacja, Slowacja, Wlochy, Watykan, Niemcy, Serbia, Niemcy, Litwa, Rosja, Bialorus, 
Ukraina. Pierwszy koncert zadyrygowal 03.05.1997 r. w Lobzie z okazji Spotkan Chorow Kombatanckich przy Pomniku 
Wdzi^cznosci.

16 Kazimierz Malicki ur.28.12.1955 r. w Gryfinie Od 1972r. muzyk Lobeskiej Orkiestry D^tej w Lobzie. Od marca 1995r.do 
chwili obecnej (2016 r.) instruktor Kapeli Ludowej „Lobuziacy” w Lobeskim Domu Kultury. W latach 1998-2011 asystent 
kapelmistrza w klasie instrumentow d^tych blaszanych. W 2014 r. za caloksztalt pracy artystycznej otrzymal nagrodq specjalnq 
Starosty Powiatu Lobeskiego, „Super Smok’’. Zob. tez. D. Ledzion Losy wybranych muzykow Kultura odkryty format. Minsk 2014 
s.130-135.

17 Arkadiusz Glogowski zatrudniony w Lobeskim Domu Kultury na stanowisku stazysty w latach2006-2007r. Obecnie (2016 
r.)muzyk-puzonista w Operetce na Zamku w Szczecinie.

18 Miroslaw Wesolowski ur. 15.08.1955 r. w Stargardzie Szczecinskim. Obecnie nauczyciel w Panstwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w klasie instrumentow d^tych blaszanych w Choszcznie, Od 01.09.2012 r. od chwili obecnej instruktor w 
Lobeskim Domu Kultury w Ognisku Muzycznym klasie instrumentow d^tych blaszanych i perkusji. Od 01.09.2011 r. do chwili 
obecnej (2016 r.) kapelmistrz Stargardzkiej Orkiestry D^tej ( od 1946 r. Orkiestra D^ta Zakladow Naprawczych Taboru Kolejowego 
w Stargardzie Szczecinskim z siedzibq w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecinskim ul. Szczecinska 17). W latach 1982
1984 muzyk puzonista w Filharmonii Szczecinskiej. Obecnie rowniez prowadzi wlasnq dzialalnosc gospodarczq z zakresu uslug 
muzycznych.

19 Mikolaj Grajcewicz. W terminie 15.09.2015-14.12.2015 odbywal staz w Lobeskim Domu Kultury w Lobzie. Absolwent 
Sredniej Szkoly Muzycznej w Szczecinie w klasie trqbki. Obecnie (2016 r.) student pierwszego roku na Akademii Sztuki w 
Szczecinie.

20 Robert Uss ur. 14.12.1974 r. w Swidwinie. Absolwent Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy oddzial Kolegium 
Nauczycielskie w Walczu (w latach 1994-1997) Od 28.02. 1974 r. do chwili obecnej (2016 r.) instruktor w Lobeskim Domu Kultury 
w Lobzie w klasie gitary.

21 Cyprian Taracinski. Ur. 31.05.1985 r. w Resku. Absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej specjalnosc edukacja muzyczna. Od 03.09.2013 r. do chwili obecnej (2016 r.) instruktor w Lobeskim 
Domu Kultury w Lobzie w klasie gitary.

22 Piotr Zarecki w okresie 01.07.2011- 01.07.2012 instruktor w Lobeskim Domu Kultury w Lobzie w klasie perkusji. 
Absolwent Sredniej Szkoly Muzycznej w Koszalinie w klasie perkusji. Obecnie(2016 r.) student drugiego roku studiow 
magisterskich w Akademii Muzycznej we Wroclawiu wydzial jazzu. Muzyk sesyjny.

23 Dorota Stefanowska ur.06.05.1969 r. w Zlotowie absolwentka Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Slupsku kierunek 
wychowanie muzyczne w latach 1988-1993. Studia podyplomowe z przedmiotu sztuka na Wyzszej Szkole Uzytkowej w Szczecinie 
w latach 1999-2000. Obecnie (2016 r.) z m^zem prowadzi prywatnq dzialalnosc gospodarczq Prywatna Szkola Gry na Instrumentach 
w Lobzie ul. Warynskiego 5.

24 Grzegorz Stefanowski. ur.22.01.1971. w Resku. Absolwent (1990-1995 r.) Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Slupsku 
kierunek wychowanie muzyczne. Studia podyplomowe z przedmiotu sztuka na Wyzszej Szkole Uzytkowej w Szczecinie w latach 
1999-2000. Obecnie (2016 r.) nauczyciel zaj^c artystycznych w Zespole Szkol Gimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lobzie 
oraz wraz z zonq prowadzi prywatnq dzialalnosc gospodarczq Prywatna Szkola Gry na Instrumentach w Lobzie ul. Warynskiego 5.
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co przyczynilo si? do rozszerzenia oferty edukacyjnej w placowce o wspomniane wyzej 
nowe klasy. Warto podkreslic, ze ze strony Powiatu Lobeskiego, Gminy Lobez oraz 
Lobeskiego Domu Kultury doszlo do nawiqzania kontaktow mi?dzynarodowych i

25podpisania umow partnerskich z miastami i instytucjami z roznych krajow Europy. W 
roku 2004 Polska stala si? czlonkiem Unii Europejskiej nieco pozniej panstwem grupy 
Schengen. Wszystkie w/w wydarzenia mialy ogromny wplyw na rozszerzenie aktywnosci 
kulturalnej i dalszq edukacj? muzycznq takze czlonkow orkiestry d?tej w Lobzie. 
Wspomniane dzialania sprawily, ze m.in. w roku 2002 Mlodziezowa Orkiestra D?ta 
Lobeskiego Domu Kultury zwi?kszyla swojq liczebnosc do 56 muzykow26.

2 7W spomnienia Natalii Mikulko : Swojego m§za poznalam w orkiestrze,
zainteresowania muzyczne mialam od dziecka. Rodzice mi opowiadali jak  gralam, jako
maly brzdqc na butlach gazowych, kaloryferach, szukalam dzwigkow, albo jak  sama

28robilam sobie perkusj§ z talerzy garnkow, lyzek Jak chodzilam juz do gimnazjum w Lobzie 
to przyszlam do Lobeskiego Domu Kultury nie wiem skqd si§ wziql si§ pomysl. Przyszlam do 
pana kapelmistrza Bogumila Winiarskiego z Arletq Lakomy i Martynq G^balq na 
przesluchanie muzyczne do orkiestry d§tej. Pami^tam jak  spiewalam Od§ do radosci i 
musialam rozpoznac grane dzwi^ki na pianinie przez kapelmistrza. W orkiestrze gralam w 
latach 1999-2006 r. Po przesluchaniu od razu zostalam przydzielona do pana Bogumila i

25Miasta partnerskie: Affing- Niemcy, powiat Aichach region Bawaria. Umowa przyjazni pomi?dzy gminami Affing- Lobez 
zostala podpisana w Lobzie w dniu 7.051997 r. Umow? podpisali Burmistrz Gminy Affing Helmut Trlnkl, Burmistrz Miasta i Gminy 
Lobez Jan Szafran. Miejscowosc oddalona od Lobza 838 km . Svalov- Szwecja. Kedaniai okr?g Kowno- Litwa. Umowa przyjazni po 
mi?dzy miastami Kedaniai - Lobez zostala podpisana w Lobzie w dniu 9.10.2002 r. Umow? podpisali Zast?pca Mera Rejonu 
Kedaniai Algimantas Dagus, Starosta miasta Kedaniai Antanas Bruzas, Burmistrz Miasta i Gminy Lobez Halina Szymanska oraz 
Zast?pca Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lobzie Jozef Misiun. Umowa obejmuje 5 punktow, punkt 2 brzmi Za szczegolnie 
wazne obie strony ustalajq, podpunkt 3 wymian? kulturalnq i artystycznq, podpunkt 4 wymian? publikacji, podpunkt 7 spotkania 
mlodziezy. Miejscowosc oddalona od Lobza 820 km .Gmina Paikuse w Estonii. Miejscowosc oddalona od Lobza 1196 km. Umowa 
partnerska mi?dzy gminami Paikuse i Lobez zostala podpisana w Lobzie w dniu 23.05.2003 r. Umow? podpisali Burmistrz gminy 
Paikuse Kuno Erkmann, Przewodniczqcy Rady Gminy Paikuse Hans Sibris, Burmistrz Lobza Marek Romejko i Zast?pca 
Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lobzie Jan Pilat. Umowa obejmuje 5 punktow, punkt 2 brzmi Za szczegolnie wazne obie strony 
ustalajq, podpunkt 3 wymian? kulturalnq i artystycznq, podpunkt 4 wymian? publikacji, podpunkt 7 spotkania mlodziezy. Punkt 3 
podpunkt 4 i 7zostal zapisany tez w umowach z gminq Wiek, gminq Lucani, Gmina Wiek w Niemczech, powiat Bergen, region 
Pomorze Przednie. Umowa partnerska mi?dzy gminami Wiek i Lobez zostala podpisana w Lobzie w dniu 24.05.2008 r. Umow? 
podpisali Burmistrz Wiek Petra Harder, Zast?pca Burmistrza Wiek Helmut Linke, Burmistrz Lobza Ryszard Sola oraz 
Przewodniczqca Rady Miejskiej w Lobzie Elzbieta Kobialka. Miejscowosc oddalona od Lobza 364 km .Guca miasteczko w Serbii 
powiat Lucany. Umowa partnerska mi?dzy Gminq Lucany, MZ Guca i Gminq Lobez zostala podpisana w Lobzie w dniu 31.05.2010 
r. Umow? podpisali Miroslaw Radojcic Wojt gminy Guca, Volkman Ogranic Przewodniczqcy Rady Miejskiej Lucani, Burmistrz 
Lobza Ryszard Sola, Przewodniczqca Rady Miejskiej w Lobzie Elzbieta Kobialka. Miejscowosc oddalona od Lobza 1642 km 
.Umowa o wspolpracy pomi?dzy miastem Istra w obwodzie Moskiewskim Federacji Rosyjskiej a miastem Lobez w Rzeczpospolitej 
Polskiej zostala podpisana w Istrze w dniu 12.06.2011 r. Umow? podpisali Szef miasta Istra J.W. Sawieliew, Burmistrz Lobza 
Ryszard Sola, Umowa obejmuje 7 punktow. Punkt 1 Wspolpraca w dziedzinie kultury podpunkt 1 brzmi. Strony b?dq przyczyniac 
si? do rozwoju wi?zi mi?dzy ich regionami w dziedzinie kultury, nauki, oswiaty i sporu, do rozszerzania kontaktow mi?dzy 
organizacjami spolecznymi, mlodziezowymi i zwiqzkami tworczymi. Miejscowosc oddalona od Lobza 1646 km .Porozumienie 
Intencyjne pomi?dzy miastem Pinsk w Obwodzie Brzeskim Republiki Bialorusi, a Powiatem Lobeskim w Rzeczpospolitej Polskiej 
zostalo podpisane w miejscowosci Pinsk w dniu 1.10.2011 r..Umow? podpisali Mer Pinska Aleksandr Aleksandrowicz Gordicz. 
Wicestarosta Lobeski Jan Zdanowicz oraz czlonek zarzqdu Powiaty Lobeskiego Michal Karlowski. Porozumienie obejmuje 6 
punktow. Punkt 3 podpunkt 5 brzmi. Strony chcialyby ustanawiac kontakty mi?dzy muzeami, tworcami, zwiqzkami, 
stowarzyszeniami i fundacjami , narodowo-kulturalnymi zjednoczeniami miasta Pinsk (Obwod Brzeski, Republika Bialorusi) i 
Powiatu Lobeskiego (Rzeczpospolita Polska),okazywac pomoc w przeprowadzaniu wystaw artystycznych, festiwali, wyst?pow 
goscinnych zespolow i solistow, wspoldzialac wszechstronnie w dziedzinie kultury i tworczosci samodzielnej. Miejscowosc 
oddalona od Lobza 967 km .Miasto Grimmen w Niemczech, powiat Schwerin region Pomorze Przednie. Umowa zostala zawarta w 
Grimmen w dniu 6.04.2001 r. Umow? podpisali dyrektor Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie Dariusz Ledzion, dyrektor 
Mlodziezowej Orkiestry D?tej miasta Grimmen Bernd Kunze. Miejscowosc oddalona od Lobza 284 km .

Miasto Drnis w Chorwacji, powiat Szybenik region Dalmacja Umowa zostala podpisana w Lobzie 27 maja 2002 r. Umow? 
podpisali dyrektor Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie Dariusz Ledzion, Prezydent Miejskiej Orkiestry D?tej miasta Drnis Josip 
Barisic. Miejscowosc oddalona od Lobza 1656 km .

Miasto Kedainiai na Litwie, Umowa podpisana w Kiejdanach w dniu 21.02.2006 r. Umow? podpisali dyrektor Lobeskiego 
Domu Kultury w Lobzie Dariusz Ledzion, dyrektor Szkoly Muzycznej w Kedainiai Petras Labeckis. Zob. tez.www.lobez.pl

26 Dariusz Ledzion .Kultura odkryty format Minsk 2015. Edukacyjna rola orkiestry dqtej (na przykladzie orkiestry dqtej w 
Lobzie: dyrygenci, muzycy, instruktorzy, kapelmistrzowie w latach 1995-2015) s 135-137.

27 Natalia Mikulko ur. 21.10.1986r. w Resku. Wywiad przeprowadzilem w roku 2014.
28 Zespol Szkol Gimnazjalnych w Lobzie ul. Kosciuszki 17.
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otrzymalam klarnet. To byl bardzo szczegolny dzien w moim zyciu. Mialam bardzo silnq 
motywacjg do nauki gry na klarnecie. Pierwszym moim koncertem z orkiestrq, w ktorej

29gralam na instrumentach perkusyjnych a byl to cowbell to byl koncert w Niemczech w
30miejscowosci Schwerin w 2000 r . Pamigtam, ze bylo bardzo zimno. Potem gralam na 

klarnecie, ale caly czas po glowie chodzil mi saksofon i flet poprzeczny. Saksofon jest, 
klarnet jest w domu, a fletu jeszcze nie ma, ale bgdzie. Po skonczeniu Liceum

31Ogolnoksztalcqcego w Lobzie . Zadalam egzaminy wstgpne na studia do Akademii
32Pomorskiej w Slupsku kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. 

Studiowalam rowniez na drugim kierunku matematykg. Pracg magisterska pisalam na temat 
„Korelacja po migdzy muzykq a matematykq”. Obecnie pracujg w Szkole Podstawowej, 
jako nauczyciel muzyki. W orkiestrze poznalam swojego mgza Macka Hnatow, ktory gral na 
perkusji. Pobralismy sig 08.08.2009 r. w Lobzie. Na naszym slubie grala orkiestra dgta. 
Gdybym nie wstqpila do orkiestry to nie byla bym nauczycielem muzyki, nie mialabym mgza 
Macka. To doswiadczenie muzyczne w orkiestrze jak  widac wplynglo bardzo mocno na moje 
zycie. Nie ma w Lobzie Szkoly Muzycznej. Co niektorzy porywali sig na naukg gry w Szkole 
Muzycznej w Szczecinie, ale to trzeba bylo miec zaplecze fmansowe. To jest taka 
alternatywa dla ludzi, ktorzy chcieli miec cos wspolnego z muzykq. Tu sig nauczylam nut 
praktycznie wszystkiego sig nauczylam w orkiestrze. To dzigki niej rozwinglam swojq pasje 
do muzyki i do dzisiaj mi ta pasja nie przeszla. Uwielbiam instrumenty dgte.

• 33Przytoczylem tez wspomnienia Alicji Gierszewskiej . W wieku 8 lat rozpoczglam 
naukg gry w Ognisku Muzycznym Lobeskiego Domu Kultury w klasie fortepianu u 
nauczyciela Tomasza Rozyckiego34. W wieku 14 lat podjglam naukg gry na drugim 
instrumencie w klasie fletu u Bogumila Winiarskiego w Lobeskim Domu Kultury. W latach 
2006-2011 bylam studentkq Uniwersytetu Szczecinskiego, a pozniej Akademii Sztuki na

35kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej . Po studiach pracowalam w 
Lobeskim Domu Kultury. Muzyka byla moim marzeniem od dziecinstwa. Jak mialam 9 lat 
sluchalam Czajkowskiego i olowkiem dyrygowalam. Ja generalnie wiqzg swojq przyszlosc z 
muzykq. Dlatego ukonczylam studia muzyczne. Mialam isc na dyrygenturg orkiestrowq, a 
studiowalam dyrygenturg choralnq. Tak wyszlo. Mi sig zawsze podobala harmonia. Lubilam 
gry zespolowe. Ludzi, ktorzy lqczq sig w duze grupy muzyczne zeby stworzyc cos pigknego.

Marzenie Alicji spelnilo si?, od 01.01.2015 r. jest pracownikiem Swidwinskiego 
Osrodka Kultury w Swidwinie na stanowisku instruktora muzyki, kapelmistrza 
Swidwinskiej Orkiestry D?tej. Od 1999 r. jest czlonkiem Mlodziezowej Orkiestry D?tej 
Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie.

29 Instrument perkusyjny tzw. krowi dzwonek
30 Koncert z okazji Dni Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii w dniu 25.06.2000 r.
31 Zespol Szkol im. Tadeusza Kosciuszki w Lobzie ul. Niepodleglosci 50.
32 W 1979 r. w Slupsku zostaje powolana Wyzsza Szkola Pedagogiczna kierunek studiow wychowanie muzyczne. Jednostkq, 

ktora zajmowala si? jej prowadzeniem byl Zaklad Wychowania Muzycznego, dzialajqcy w ramach Wydzialu Pedagogicznego. W 
1990 roku zaklad ten zostal przeksztalcony w Katedr? Wychowania Muzycznego na czele ktorej stal prof. Henryk Stiller. W czerwcu 
2000 roku katedra ta zostala zlikwidowana, a w jej miejsce w strukturze Instytutu Pedagogiki powolano do zycia dwa zaklady: 
Zaklad Sztuki Muzycznej (kierownik -  prof. Leszek Kulakowski) oraz Zaklad Edukacji Artystyczno-Estetycznej, kierownik dr 
Jaroslaw Chacinski. Struktura ta przetrwala do 2002 roku, kiedy to postanowiono przywrocic samodzielnq jednostk? organizacyjnq 
pod nazwq Katedry Sztuki Muzycznej, kierownik prof. Leszek Kulakowski. 26 stycznia w miejsce Katedry Sztuki Muzycznej 
powolano Instytut Muzyki

33 Alicja Gierszewska ur.01.08.1988r. w Resku. W latach 06.04.2010- 05.10.2010, 12.10.2010-13.01.2011 pracownik 
Lobeskiego Domu Kultury na stanowisku stazysty. Wywiad przeprowadzilem w roku 2014.

34 Tomek Rozycki ur. 03.04.1969 r. w Brodnicy. Absolwent WSP w Slupsku Katedra Wychowania Muzycznego (w latach 
1990-1995 r.) W latach 1995-2008 r. instruktor w Lobeskim Domu Kultury w Ognisku Muzycznym w klasie fortepianu oraz 
prowadzil rowniez zaj?cia wokalne. Obecnie (2016 r.) instruktor muzyki w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim.

35 Od 1998 r. na Uniwersytecie Szczecinskim przeszlo po 25 letniej przerwie wznowiono nabor na kierunek wychowanie 
muzyczne .Od 2001r kierunek zmienil swojq nazw? na Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
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Wspomnienia z okresu gry w orkiestrze w Lobzie przedstawia Pawel Michalko36, 
ktory na proby orkiestry dojezdzal ze Szczecina.

Moje zainteresowania muzyczne wywodzq si§ z korzeni rodzinnych. Moj dziadek 
Wladyslaw Michalko gral, jako zolnierz zawodowy w orkiestrze wojskowej w Koszalinie w 
stopniu str. sierzanta37. Gral na trqbce. Tato38 najpierw byl nauczycielem muzyki w szkole w 
Koszalinie. Obecnie kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Szczecin ieT ez tr^bacz. Jako maly 
chlopiec chcialem podqzac za tatq, chcialem wiedziec, co tato robi poza domem. Jesli byla 
tylko mozliwosc, kiedy mialem wolne nie chodzilem do przedszkola czy szkoly tato zawsze 
zabieral mnie ze sobq na grania z orkiestrq. Na koncerty zawsze chodzilismy z mamq 
wspierac tat§, ale bardziej mnie interesowala cala ta otoczka zwiqzana z orkiestrq. Jako 
maly chlopiec wystarczylo tylko jak  tato mi zaproponowal, ze w sobot§ zabierze mnie na 
granie z orkiestrq na poligonie. Nie przeszkadzalo mi, ze trzeba bylo wstac o czwartej rano, 
bo o piqtej orkiestra wyjezdzala autokarem na poligon zeby o osmej zagrac Hymn Polski. 
Ta cala otoczka mnie tak interesowala, ze ja  musialem wstac o tej czwartej rano i pojechac 
z tatq autokarem z orkiestrq, zeby chwil§ posluchac orkiestry. W orkiestrze wszyscy muzycy 
to byli moi wujkowie. Kazdego instrumentu moglem dotknqc, moglem sprobowac wydobyc 
dzwigk.

Zanim poszedlem do szkoly muzycznej w 1995r.zapisalem si§ do orkiestry koscielnej 
przy parafii ojcow franciszkanow w Koszalinie, kapelmistrz Krzysztof Glowacki. Tam 
rozpoczqlem nauk§ gry na klarnecie takie pierwsze kroki. W trzeciej klasie szkoly 
podstawowej rozpoczqlem nauk§ gry w Panstwowej Szkole Muzycznej I  stopnia w 
Koszalinie w klasie klarnetu u pana Leopolda Kaczynskiego. Po ukonczeniu szkoly 
muzycznej I  stopnia zapisalem si§ do szkoly muzycznej II stopnia, nauczycielem nadal byl 
pan Leopold Kaczynski. Niestety tej szkoly nie ukonczylem.

Po ukonczeniu trzeciej klasy w szkole muzycznej przeprowadzilismy si§ z rodzicami 
do Szczecina. Byl to okres, kiedy rozpoczynalem pierwszq klas§ liceum. Nowe srodowisko, 
duze odleglosci, od domu do liceum i szkoly muzycznej, nowi nauczyciele, duze miasto 
tramwaje, ktorymi musialem si§ poruszac spowodowaly, ze nie udalo mi si§ ukonczyc 
Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia w Szczecinie. Moze tez bylo to troch§ 
spowodowane moim lenistwem, trudno nie podolalem tym wszystkim nowym wyzwaniom.

Ciqgle brakowalo mi gry w orkiestrze d§tej. Tato mi zaproponowal zebym sprobowal 
dojezdzac na proby orkiestry do Lobza. I  tak si§ stalo. Od 2004 r. rozpoczqlem przygodg z 
muzykq grajqc w Mlodziezowej Orkiestrze D§tej Lobeskiego Domu Kultury. Poznalem 
bardzo ciekawych ludzi, z ktorymi do dzisiaj mam kontakt, odpowiadajqcych mi. Ja si§ 
czulem jak  w jednej duzej rodzinie muzycznej, w ktorej kazdy pomagal drugiemu i niewazne 
bylo, kto ile mial lat, skqd pochodzil. Po Koszalinie, w ktorym zostawilem swoich 
znajomych, nowych przyjaciol zapoznalem nie w Szczecinie tylko w Lobzie. To byl taki 
zastrzyk, ktory dal mi do zrozumienia, ze warto na tym klarnecie grac, ze warto cos dawac 
od siebie, zeby pozniej przezyc niezapomniane wrazenia na cale zycie. Co mi dala orkiestra, 
jako muzykowi to powiem moze pozniej, ale jako czlowiekowi dala mi bardzo duzo.

Mlodziezowe orkiestry d§te majq to do siebie, ze przedzial wiekowy jest bardzo 
rozny. To jest kwestia uksztaltowania charakteru u mlodego czlowieka. Jako mlody czlowiek

36 Pawel Michalko ur. 04.11. 1988r. w Koszalinie. Wywiad przeprowadzilem w roku 2015.
37Wladyslaw Michalko Absolwent Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia w Koszalinie w klasie akordeonu. Zawodowy 

muzyk w Wojskowej Orkiestrze Garnizonowej w Koszalinie na trqbce.
38Jaroslaw Michalko ur. 14.06.1965 r. w Slawnie. Zainteresowanie trqbkq odziedziczyl po tacie Wladyslawie Michalko. Od 

trzeciej klasy szkoly podstawowej zaczql grac w Koscielnej Orkiestrze D?tej w Koszalinie. Absolwent Panstwowej Szkoly 
Muzycznej I i II stopnia w Koszalinie w klasie trqbki -  nauczyciel Eugeniusz Kaczmarski. Studia w Slupsku na Wyzszej Szkoly 
Pedagogicznej kierunek wychowanie muzyczne (w latach 1984/1990). Studia Podyplomowe na Akademii Muzycznej w Gdansku 
kierunek dyrygentura orkiestr. Obecnie (2016 r.) kapelmistrz Wojskowej Orkiestry w Szczecinie.
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musialem sig dostosowac do starszej grupy, do starszych kolegow do starszych kolezanek, 
bqdz, jako starszy czlonek orkiestry miec na uwadze mlodszych od siebie kolegow, kolezanki 
i opieki, nad nimi. Jezeli ktos z mlodszych muzykow mial jakis problem to na kazdego w 
orkiestrze mogl liczyc, zeby mu pomogl jego problem rozwiqzac, bo rodzice przeciez byli 2 
tysiqce kilometrow w domu. Czlowiekowi po takim wyjezdzie latwiej sig odnalezc, na 
codzien w srodowisku. Wie, jakich reakcji od ludzi moze sig spodziewac, Czego moze 
oczekiwac od tych ludzi. To jest ksztaltowanie charakteru, zdobywanie wspomnien na cale 
zycie. Ja teraz jestem juz doroslq osobq pracujqcq na swoj rachunek. Wybierajqc wczasy to 
z sentymentem jezdzg na wczasy do Chorwacji. To orkiestra dala mi mozliwosc poznawania 
swiata. Jesli chodzi, co mi dala przygoda z orkiestrq, jako muzykowi. Nie mozna sig 
oszukiwac muzyka tez ksztaltuje czlowieka, jego charakter, wrazliwosc, rozwija wyobraznig, 
estetykg, ksztaltuje postawg patriotycznq, rozwija polkule mozgowe. Muzyka to matematyka 
tylko inaczej zapisana. Daje na pewno swietnq zabawg, co sig wiqze z relaksem, 
odpoczynkiem, zapomina sig o problemach dnia codziennego. Orkiestra to szeroko pojgta 
edukacja, ktorq mozna wyniesc nie majqc mozliwosci nabycia je j w dniu codziennym, czy z 
ksiqzki bqdz z telewizji.

Po ukonczeniu liceum w Szczecinie zdalem egzaminy na studia do Akademii 
Pomorskiej w Slupsku kierunek edukacja artystyczna. Licencjat skonczylem na takim samym 
kierunku w Szczecinie na Akademii Sztuki. Teraz (  2015 r.) jestem w trakcie obrony pracy 
magisterskiej o specjalizacji dyrygentura orkiestr dgtych na Akademii Sztuki w Szczecinie u 
pana dr Jacka Kraszewskiego. Od 2011r.pracujg w wojsku. Jestem zolnierzem zawodowym 
w Orkiestrze Wojskowej w Szczecinie. Gram na saksofonie barytonowym. Od 01.09.2015 r. 
zostalem dyrygentem Zenskiej Orkiestry Dgtej „Olimpia” przy Zespole Szkol

39Ekonomicznych w Szczecinie . Pierwsze zajgcia rozpoczqlem jeszcze w miesiqcu sierpniu. 
Wchodzilem na proby z duszq na ramieniu na to czwarte pigtro Zespolu Szkol 
Ekonomicznych. Ja chcialbym im przekazac te wszystkie doswiadczenia z Lobza. 
Poznawanie swiata poprzez muzykg. Poznawanie nowych kolezanek, zabawa z muzykq. 
Widzg w nich swoje dziesigc lat wstecz rzeczy, ktore ja  moglem dostrzec i chcg dac tym 
osobom to, co ja  moglem otrzymac bgdqc na ich miejscu od innych osob. Ja uwazam, ze ta 
moja przygoda z Lobzem trwa do dzisiaj. Jezeli bgdzie tylko potrzeba to w miarg moich 
mozliwosci zawsze przyjadg i zagram. Drzwi sig nie zamyka za sobq, jezeli one sq otwarte.

Wazne dla merytorycznej warstwy artykulu sq przytoczone wspomnienia Piotra 
Zareckiego40, ktory w wolnych chwilach potrafi przyjechac na koncerty orkiestry z 
Wroclawia zabierajqc ze sobq kolegow muzykow.

Zainteresowania muzyczne to bardziej po tacie41. Potrafil zagrac na akordeonie, czy 
pianinie, ale jeszcze tego nie bylem tak swiadomy jak  tato gral. W domu nie bylo 
instrumentu po za garnkami i kredkami. Z muzykowaniem to nie bylo tak, ze sam zlapalem 
zabawkg na to. Mama sig mnie zapytala czy nie chcialbym uczyc sig grac w szkole 
muzycznej, prywatnie uczyc sig gry na jakims instrumencie. Wtedy nawet nie wiedzialem, co 
to jest instrument, co to jest muzyka, bo mialem osiem lat.

39 Rok zalozenia orkiestry 1974. Powstala z inicjatywy Elzbiety Marszalek owczesnej dyrektorki Zespolu Szkol 
Ekonomicznych nr 2, obecnie Zespol Szkol Nr 8 w Szczecinie. Od polowy lat 80-tych XX w. do 2015 r. orkiestrq dyryguje 
kapelmistrz Jan Skros. Zob. tez. B. Matlawski Orkiestry d?te na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku Zwierciadlo etnologiczne nr3 
Szczecin 2014 s. 52.

40 Piotr Zarecki ur. 31.10.1990r.w Resku. W latach 01.07.2011-01.07.2012 instruktor w Lobeskim Domu Kultury w Ognisku 
Muzycznym w klasie instrumentow perkusyjnych. Wywiad przeprowadzilem w roku 2015.

41 Janusz Zarecki ur.26.09.1959 r. w Bialogardzie W latach 1983-2011 Nauczyciel przedmiotow muzyka, technika, w Szkole 
Podstawowej nr.3 im. A .Mickiewicza w Lobzie ul. Kosciuszki nr.17,pozniej (od 1999 r.)Zespol Szkol Gimnazjalnych w Lobzie . Od 
01.04.2000 r. pracownik Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie . Obecnie (2016 r.) na stanowisku specjalista do spraw swietlic i 
organizacji imprez.
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Pierwszy raz rodzice mnie zapisali do panstwa Stefanowskich na keyboard. Nie 
wiedzialem, co to jest za instrument, i tak na odczepnego zgodzilem sig. Zaczqlem sig uczyc 
na tym instrumencie. Z poczqtku bylo tak, ze rodzice zachgcali do gry. Pierwszy rok jakos 
zdalem. W migdzy czasie rodzice kupili mi pierwszy instrument to byl Roland E-29. Mam go 
do dzisiaj, jest to wyznacznik mojej kariery muzycznej. Na keyboardzie gralem 3, 5 roku. Na 
pewnym koncercie, ktore odbywaly sig, co semestr, na ktorych gralismy uslyszalem jak  gra 
jedna dziewczyna Katarzyna Szatan, zagrala na perkusji solowkg, ktorq do dzisiaj 
pamigtam. Teraz jak  najbardziej jestem w stanie jq  powtorzyc. Wtedy to dla mnie bylo cos 
niesamowitego i powiedzialem rodzicom, ze keyboard to na pewno nie to. To musi byc 
perkusja i sig przebranzowilem. Zaczqlem grac na perkusji. Kolejne 3, 5 roku gralem w 
szkole panstwa Stefanowskich na perkusji.

Po ukonczeniu gimnazjum powstalo pytanie, co dalej. To byl kwiecien, maj jak  byly 
egzaminy do Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia w Koszalinie42. Chodzilem do tej 
szkoly szesc lat w klasie perkusji. Przez pierwsze dwa lata mialem zajgcia z panem 
Wojciechem Baldysem. Niesamowite zajgcia. To byly pierwsze dwa lata. Potem pan Baldys 
odszedl na emeryturg i przyszlo dwoch nowych nauczycieli od perkusji swiezo po studiach 
pan Robert Kwiatkowski i pan Lukasz Lewczak. Absolwenci Akademii Muzycznej w 
Gdansku po klasyce. Moim opiekunem i wychowawcq byl Robert Kwiatkowski i to byl 
nauczyciel, ktory jakby mial duzy wplyw na to, ze bgdg gral jazz, i ze pojdg w tg strong. Ja 
sig nie balem matury, egzaminow, koncertow, wystqpien publicznych. Tego tyle bylo, tych 
koncertow zagralem bardzo duzo w roznych skladach.

Bardzo, bardzo duzy wplyw na to mialy festiwale, na jakich zagralem z orkiestrq dgtq 
z Lobza. Jak jeszcze nie gralem w orkiestrze tylko przed orkiestrq nosilem tabliczkg z je j  
napisem to byly moje pierwsze wyjazdy z orkiestrq razem z tatq do miast w Niemczech: 
Schwerinie i Greifswaldzie43. Pamigtam tez jak  stalem przed orkiestrq na koncercie na 
starym miescie w Greifswaldzie. To byly poczqtki, ale poczqtki muzyczne w orkiestrze 
zaczgly sig w momencie jak  sig zapisalem na perkusjg do szkoly panstwa Stefanowskich w 
Lobzie. Jak juz zmienilem instrument i zaczqlem to od listopada przyszedlem na pierwszq 
probg orkiestry. Wtedy na probie bylo 56 osob orkiestrg prowadzil pan Bogumil Winiarski. 
Do dzisiaj pamigtam sklad orkiestry, ktory na dzien dzisiejszy jest dla mnie czyms naprawdg 
imponujqcym. Mega duzy sklad 56 osob.

Pierwszy instrument, jaki dostalem na probie to byly dzwonki agogo bells i pierwszy 
rytm, jaki zagralem w orkiestrze to pokazal mi Jacek Osieczko Pokazal jak  sig trzyma ten 
instrument i graj taki rytm. Zaczynalem od dzwonkow potem tamburyno, marakasy, trojkqt i 
w koncu awansowalem na conga. Na congach zawsze grali starsi muzycy. Z czasem koledzy 
z sekcji wyjechali z Lobza. Bylo coraz mniej perkusistow, az w koncu przyszedl dzien, w 
ktorym zagralem na zestawie perkusyjnym. Pierwszy koncert na perkusji w orkiestrze 
zagralem w Greifswaldzie. Wtedy na ten wyjazd nie mogl pojechac Tomek Nawrocki, ktory 
byl pierwszym perkusistq. Pierwszy raz mialem okazjg zagrac utwor "Children o f Sanchez ”, 
ktory to utwor zagralem tez na dyplomie w szkole muzycznej. Lekko tylko go 
przearanzowalem, pozmienialem kilka rzeczy.

To inspirowanie sig roznymi gatunkami muzycznymi jest niesamowite. Inaczej 
brzmiala muzyka w Rosji inaczej w Bawarii, a inaczej na Balkanach. Tak, ze nie samo wite 
doswiadczenie podczas wyjazdow z orkiestrq.

Jak mialem 19 lat. Otworzylem swojq dzialalnosc gospodarczq. Skorzystalem z 
dotacji Powiatowego Biura Pracy w Lobzie. Dostalem troszeczkg pienigdzy na zakup

42 Zespol Panstwowych Szkol Muzycznych I i II stopnia im. Grazyny Bacewicz w Koszalinie ul. Falata 32.
43 Koncert z okazji Dni Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii w dniu 04.06.2016 r.
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sprzgtu muzycznego i gralem rozne imprezy, prowadzilem zajgcia w Lobeskim Domu 
Kultury. M ialem kilkoro uczniow, co tez mnie nauczylo podejscia do pracy z dziecmi i dalo 
mi takie spojrzenie ju z  w tedy, ze mam dobre podejscie do dzieci i dobrze mi sig z  nimi 
pracuje. Teraz wiem, ze do kazdego ucznia trzeba miec indywidualne podejscie, bo sq to 
bardzo mlodzi ludzie i chcq byc traktowani w odpowiedni sposob. Po szkole muzycznej bylo 
pytanie, co dalej klasyka czy jazz. Na to pytanie odpowiedzialem sobie bardzo szybko. Bez 
problemu udalo mi sig dostac na Akademig Muzycznq we Wroclawiu wydzial jazzu  44. 
Dostalo sig nas lqcznie 6 osob na pierwszy rok, dwoch trgbaczy, dwoch saksofonistow jeden  
kontrabasista i jeden  perkusista.

M iesiqc temu (14.07.2015 r.) ukonczylem licencjat na tej uczelni u dr Przemyslawa 
Jarosza. Napisalem pracg licencjackq, ktorq obronilem. Tytul pracy licencjackiej 
„Modyfikacje muzyczne, jako  bardzo cenny element wspolczesnego perkusisty jazzow ego”. 
Tydzien po  obronie licencjatu byly egzaminy na studia magisterskie w tej samej uczelni, na 
ten sam kierunek, na tg samq specjalizacjg. Egzaminy zdalem, teraz czeka mnie kolejne dwa 
lata nauki we Wroclawiu. Po ukonczeniu studiow magisterskich, bgdg chcial otworzyc 
przew od doktorski. To je s t teraz punkt, do ktorego zmierzam.

W spomnienia rodzenstwa Marty i Tomasza Nawrockich45.Marta: Zainteresowania 
muzyczne odziedziczylam po  dziadku Teodorze Nawrockim, ktory gral na kontrabasie w 
Klubie, „H ades” w Wggorzynie, oraz po  tacie Robercie Nawrockim46.

W 1995 r. rozpoczglam naukg gry na pianie u panstwa Stefanowskich i pozniej 
przenioslam sig do ogniska muzycznego w LDK, do pana Tomasza Rozyckiego. W  wieku 13 
lat rozpoczglam naukg gry na saksofonie sopranowym u pana Bogumila Winiarskiego i 
bardzo sig zafascynowalam tym instrumentem. Po kilku miesiqcach gralam ju z  w orkiestrze 
najpierw na saksofonie sopranowym a pozniej na saksofonie altowym. M oim takim 
pierwszym powazniejszym koncertem w orkiestrze byl wyjazd z  orkiestrq w 2000 r. do 
Szwecji47. W orkiestrze gralam do 2007 r.

W  2005 r. zdalam egzaminy na Uniwersytet Szczecinski kierunek edukacja 
artystyczna, a prace magisterska obronilam ju z  na nowej uczelni na Akademii Sztuki w 
Szczecinie na Kierunku Edukacji Artystycznej z  zakresu sztuki muzycznej. To bylo w 2011 r. 
Bardzo chcialam dalej kontynuowac naukg gry na saksofonie, ale na uczelni w tamtym 
okresie nie bylo wykladowy tego instrumentu. Gralam w „Jazz Big Bandzie” prowadzonym  
przez pana Romualda Szwajczuka gralam rowniez w „Big Baltic B andie” w Palacu 
Mlodziezy instruktorem byl pan Piotr Okrzynski. Pobieralam rowniez prywatne lekcje u 
pana Sylwestra Ostrowskiego, Rowniez spiewalam w chorze gospel, „Szczecin Gospel 
Cwayer” prowadzony byl przez dwie siostry Turowskie, ktore studiowaly ze mnq.

Najbardziej to orkiestra zainspirowala mnie do dalszej nauki. Ja nigdy nie bylam 
osobq, ktora lubila wystgpowac solo. Ja bardzo lubilam pracowac w zespole i dzialac w 
zespole skupiajqc sig bardziej na wspolbrzmieniu. Dlatego bardzo dobrze sig czulam grajqc 
w duzych skladach muzycznych orkiestra, big bandy, chory. Po ukonczeniu studiow niestety 
nie znalazlam pracy w zawodzie.

Bgdqc w orkiestrze pewnych rzeczy sig nie widzialo i nie docenialo. Po latach to 
dotarlo. Przede wszystkim kapelmistrz i dyrektor. Kapelmistrz jako  osoba prowadzqca

44 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu wydzial instrumentalny kierunek zaklad jazzu i muzyki 
estradowej specjalizacja perkusja.

45 Marta Nawrocka ur. 15.06.1986r.w Resku. Tomasz Nawrocki ur. 19.09. 1987 r. w Resku
46 Robert Nawrocki ur.26.08.1966r. w W?gorzynie, gitarzysta rockowy grajqcy w zespolach rockowych min. w zespole Still 

Blue i Friko w Lobzie. Od 1995r. do chwili obecnej pracownik Lobeskiego Domu Kultury na stanowisku elektroakustyka.
47 Trasa koncertowa do gminy partnerskiej Svalov w Szwecji w dniach 25-29.05.2000 r.
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zespol, dyrektor jako opiekun orkiestry, dzigki ktoremu zwiedzilismy kawal Europy. Taka 
integracja migdzyludzka, gminy partnerskie to sig wszystko od tego zaczglo. Oni 
przyjezdzali do nas, my jezdzilismy do nich. Taka wymiana. To duzo nam dalo. Pozwolilo 
poznac inne kultury. Fakt, ze my jak  jechalismy za granicg to nas zabytki tak bardzo nie 
interesowaly, ale my sig integrowalismy z tamtymi ludzmi i duzo czerpalismy od nich. 
Patrzylismy jak  oni sig zachowujq, jakq majq kulturg, jakie sq u nich zwyczaje. Nie 
wspominajqc o wspolnym muzykowaniu, wymianie repertuaru, W orkiestrze byl 
niesamowity przekroj wiekowy. Ja do orkiestry trafilam, jako 13-sto latka, a tam byly osoby

48starsze, ktore mialy po 15, 19 lat i jeszcze starsi, czy pan Wiktor , ktory sig zawsze 
opiekowal naszymi instrumentami. Cala piramida wiekowa, a mielismy wspolny jgzyk, 
ktorym byla na pewno muzyka i bardzo lubilismy ze sobq przebywac. Na proby sig czekalo 
caly tydzien, kiedy bgdzie ten dzien, kiedy sig przyjdzie i bgdzie mozna wspolnie pograc i 
spotkac sig ze znajomymi. Zalujg bardzo, ze juz nie gram. To mi sprawialo zawsze duzo 
przyjemnosci.

Tomek rowniez z wielkimi emocjami wspomina tamten okres.
Zainteresowania muzyczne podobnie jak  siostra mialem po dziadku i tacie. Pamigtam 

jak  ojciec49 pokazal mi pierwszy instrument byla to gitara, po okolo pol roku pokazal mi jak  
sig gra na perkusji. To byla perkusja jeszcze firmy, „Pol M uz” byly to proste rytmy, z 
ktorymi nie mialem problemow. Jak mialem 8 lat wspolnie z mamq postanowili mnie 
zapisac na naukg gry na perkusji do pana Grzegorza Stefanowskiego. Po roku nauki 
przestalem chodzic na zajgcia i zaczqlem sig uczyc sam. Przezywalem w tedy taki bardzo 
dobry okres samorozwoju. Gralem rowniez w ognisku muzycznym w LDK u pana Roberta 
Ussa na gitarze klasycznej.To trwalo chyba trzy lata.

Pamigtam koncert orkiestry w kinie w Lobzie jak  orkiestra grala utwor Rozowa 
pantera. Ten utwor zrobil na mnie ogromne wrazenie i od razu powiedzialem do mamy, ze 
chcg grac w orkiestrze. Wtedy na instrumentach perkusyjnych grali Maciek Hnatow i Bartek 
Slaby. Jak ja  mialem 13 lat to Maciek poszedl do wojska to ja  bylem pierwszym perkusistq. 
Pozniej jak  Maciek wrocil to sig wymienialismy i wybieralismy sobie utwory, kto bgdzie gral 
na zestawie perkusyjnym. Potem jeszcze w sekcji gral z nami Piotrek Zarecki i Jacek 
Osieczko50.

Przez dlugi czas bylem pierwszym perkusistq. To byly niesamowite doswiadczenia 
muzyczne. Do dzisiaj sig mnie pytajq moi koledzy gdzie ja  sig nauczylem tak grac na 
perkusji. Mam stycznosc z wieloma muzykami, bo jestem obecnie muzykiem sesyjnym i oni 
zastanawiajq sig jak  ja  to robig Ja uwazam, ze zawdzigczam to orkiestrze. Pracy z 50 
osobowq grupq muzykow, z ktorq jak  gralem nigdy nie mialem zadnego stresu czy zlych 
emocji. Pamigtam takq zabawnq sytuacjg jak  juz bylem studentem to zaraz na poczqtku 
studiow byl wyjazd z orkiestrq na Bialorus51. Ja wsiadlem nie do tego pociqgu w Szczecinie,

48 Wiktor Rogacz ur. 01.05.1936r. wojewodztwo Wilno powiat Wilejka w miejscowosci Nowe Zimodry. W latach 1952
2011 r. muzyk ( instrument sakshorn baryton) orkiestry d?tej w Lobzie. Do dnia dzisiejszego (17.06.2016 r.) bezplatnie naprawia 
instrumenty dla lobeskiej orkiestry d?tej.

49 Robert Nawrocki ur. 26.08.1966 r. w W?gorzynie. Gitarzysta w lobeskich zespolach. rockowych „Friko”, „Still Blues” w 
latach 90-tych XX w. W latach 2005-2010 gitarzysta w zespole „Sprint Band”. W latach 1986-2014 perkusista w zespole tanecznym 
„Mens” Od 01.04.1995 r. pracownik Lobeskiego Domu Kultury na stanowisku specjalista elektroakustyk do dnia dzisiejszego 
(17.05.2016 r.).

50 Jacek Osieczko ur.02.06.1981 r. w Resku. W latach 1995-1999 r. uczen Prywatnej Szkoly Gry na Instrumentach w Lobzie 
w klasie gitary. Od 2001 r. do 2006 r. muzyk (instrumenty perkusyjne, wokal) w Mlodziezowej Orkiestrze D?tej w Lobzie. Obecnie 
mieszka z rodzinq w Szczecinie. Oprocz pracy zawodowej prowadzi razem z zonq prywatna dzialalnosc gospodarcza uslugi 
muzyczne.

51 Wyjazd orkiestry do miasta Pinsk w terminie 05-08.10.2007 r. Koncerty z okazji 910 rocznicy miasta Pinsk i 10 rocznicy 
Miejskiej Orkiestry D?tej miasta Pinsk pod dyrekcjq Walery Linko.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



co trzeba i przez pomylkg wysiadlem na stacji Widuchowa o malo, co nie pojechalbym z 
orkiestrq.

Studiowalem edukacjg artystycznq z zakresu sztuki muzycznej na Uniwersytecie 
Szczecinskim ukonczylem licencjat. Zdawalem tez na studia magisterskie dostalem sig, po  
jakims czasie przerwalem uwazajqc, ze wazniejsze dla mnie je s t granie na perkusji niz 
rozwoj mojej dalszej wiedzy. Nie wiqzalem swojej przyszlosci z byciem nauczycielem, a 
kierunek studiow z tym sig wiqzal. Bardzo chgtnie bym jeszcze zagral z orkiestrq i myslg, ze 
jak  tylko mi czas na to pozwoli to chgtnie przyjadg na koncert.

Podobnq drog? muzycznq przeszedl Mateusz Sarnowski, ktory w orkiestrze gral w 
latach 2000-2006 r. na trqbce. Ukonczyl rowniez studia na Kierunku Edukacji Artystycznej 
na Uniwersytecie Szczecinskim. Temat pracy magisterskiej „Kultura muzyczna Lobza w 
pierwszej dekadzie XXI wieku” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. US Benjamina 
Vogla. Mateusz Sarnowski obecnie zawodowo pracuje w komendzie policji w Szczecinie.

Swoich sil w edukacji muzycznej probowali rowniez orkiestranci lobeskiej orkiestry 
Alicja Roszak w klasie saksofonu (ur. 13.06.1988 r.) oraz Slawomir Koszela 
(ur. 05.11.1990 r. w Resku.) w klasie trqbki, ktorzy nie ukonczyli szkoly muzycznej II 
stopnia w Szczecinie, a szkoda. Oboje po ukonczeniu trzeciej klasy zrezygnowali z nauki 
gry w szkole muzycznej. Jak twierdzi Alicja glownym problemem byl konflikt z 
nauczycielem. Gra sporadycznie, ale instrument caly czas na niq czeka w domu.

52Slawomir Koszela podobnie jak jego ojciec Henryk , ktory rowniez nie ukonczyl 
szkoly muzycznej, bo obaj uznali, ze praca zawodowa jest dla nich wazniejsza. Obecnie 
Slawomir pracuje w Niemczech w miejscowosci Mauer, a poza pracq w wolnych chwilach 
gra w tamtejszych orkiestrach d?tych na trqbce.

Ciekawe doswiadczenia muzyczne przedstawil Mateusz Pospieszynski, 
ur. 29.04.1987 r. w Gryficach, ktory od 2001 r. komponuje wlasnq muzyk? hip-hop do 
tekstow swojego kolegi, nagrywajqc wlasne plyty. Mateusz byl rowniez pomyslodawcq i

53zalozycielem grupy muzycznej „Sprint Band” , ktora przez wiele lat koncertowala 
wspolnie z Mlodziezowq Orkiestrq D?ta Lobeskiego Domu Kultury.

Moj tato zawsze przejawial zainteresowania do muzyki, bardzo chcial grac na 
perkusji. Wpierwszej klasie szkoly podstawowej rodzice zapisali mnie do panstwa 
Stefanowskich na keyboard. Nie byl to moj wymarzony instrument. Muzyka mnie zawsze 
interesowala, ale nie ten instrument. Dlatego po dwoch latach nauki zrezygnowalem z 
edukacji na tym instrumencie.

W orkiestrze dgtej gral moj kuzyn Bartek Kgdzierski i to on mnie namowil zebym sig 
zapisal. Chcialem grac tak jak  on na saksofonie, jednak jak  sig okazalo nie bylo juz wolnych 
instrumentow. Pan kapelmistrz Bogumil Winiarski zaproponowal mi instrumenty 
perkusyjne. Od 2000 r. przez dwa lata gralem w orkiestrze na bgbnie. Pozniej pan 
Kazimierz Malicki zaproponowal mi naukg gry na puzonie. Pierwszy utwor, jaki zagralem

52 Henryk Koszela ur.10.01.1950 r.w Lobzie W latach 70- tych XX w., tr?bacz w Orkiestrze D?tej w Lobzie. W latach 2011
2015 akordeonista w chorze „Usmiech” Polskiego Zwiqzku Rencistow Emerytow i Inwalidow odzial w Lobzie dzialajqcy w 
strukturach Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie pod kierunkiem Teresy Zienkiewicz. Obecnie (2016 r. ) akordeonista w Kapeli 
Ludowej „Lobuziacy” dzialajqcej przy Lobeskim Domu Kultury w Lobzie Zob. tez. D. Ledzion Losy wybranych muzykantow z 
Kapeli Ludowej „Lobuziacy ” Kultura odkryty format Minsk, 2014, s. 135-136, oraz D. Ledzion Edukacyjna rola orkiestry dgtej. 
Dyrygenci, muzycy, instruktorzy, kapelmistrzowie w latach 1945-1995 r. na przykladzie Orkiestry Dgtej w Lobzie. Naukowa praca 
Odessa 2015, tom 13, s. 68-69.

53 Sprint Band grupa muzyczna zalozona 2003 r. na bazie muzykow Mlodziezowej Orkiestry D?tej w Lobzie. Pierwszy 
wyst?p grupy odbyl si? na X Jubileuszowym Mi?dzynarodowym Festiwalu Orkiestr D?tych w miejscowosci Jastrz?bie Zdroj, 
27.06.2003 r. - Ostatni koncert grupy podczas XVIII Mi?dzynarodowego Festiwalu Orkiestr D?tych i Big Bandow w Lobzie 
22.06.2014 r. Zob. tez. Mateusz Sarnowski Uniwersytet Szczecinski Katedra Edukacji Artystycznej Kultura muzyczna Lobza w 
pierwszej dekadzie XXI wieku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. US Benjamina Vogla Szczecin 2010 r., s. 32
35.
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na tym instrumencie z orkiestra byla Tequila. Mojq pigtq achillesowq bylo granie z nut. Ja 
zawsze uczylem sig utworow na pamigc, granie z nuty sprawialo mi klopot, ale jak  juz sig 
nauczylem utworu to nie bylo na mnie mocnych. Ja zawsze gralem na 100% swoich 
mozliwosci. W sekcji ze mnq grali rowniez Anna Malicka, Wojtek Brzoska, Krzysiek 
Malicki, pozniej Arkadiusz Glogowski. Wojtek w tamtym okresie byl dla mnie wzorem. 
Krzysiek gral na puzonie firmy „Yamaha”, Wojtek gral na puzonie marki „Amatti ” z kwart 
wentylem ja  gralem na puzonie firmy „Pol M uz”.

Pierwszym moim wyjazdem z orkiestrq byl wyjazd do Szwecji w 2000 r., ostatnim 
moim wyjazdem byl wyjazd na Bialorus w 2007 r. Dzigki orkiestrze sporo sig zobaczylo 
zwiedzilo sig kawal swiata. Zawiqzalem przyjaznie na cale zycie. Co bylo dla nas wazne, ze 
jak  spotykalismy sig z innymi orkiestrami na Majowych Spotkaniach Orkiestr Dgtych i Big 
Bandow w Lobzie54 to byla taka szczera chgc pokazania sig z jak  najlepszej strony. Byla 
wtedy pelna mobilizacja calego zespolu. Dawalo to nam duzo satysfakcji jak  wygrywalismy 
z innymi orkiestrami z wojewodztwa czy z zagranicy. Zainspirowany grq Wojskowej 
Orkiestry Dgtej z Wloch, ktora goscinnie wystqpila w Lobzie. Ona byla na tyle niesamowita, 
ze muzycy tej orkiestry potrafili grac na instrumentach biegnqc, wymyslilem totalnie 
nieszablonowy sposob gry na instrumentach dgtych. Byla to grupa Sprint Band, ktorq 
tworzyli wybrani koledzy z orkiestry. Pierwsze proby odbywaly sig na starym rynku 
niedaleko domu kultury, gdzie obecnie jest parking sklepu Biedronka. Bylo to show w 
wykonaniu 10 muzykow polqczone z choreografiq. Myslg, ze bylo to cos bardzo ciekawego i 
ludzie odbierali nasz wystgp bardzo entuzjastycznie. Pozniej oprocz show przygotowalismy 
rowniez program koncertowy na scenie koncertowalismy z tq grupq w Polsce i za granicq. 
Mielismy tez propozycjg wyjazdu do Chin reprezentujqc nasze wojewodztwo 
zachodniopomorskie.

To, co teraz robig to uwazam, ze to jest dalekie od takiej muzyki prawdziwej. Zajmujg 
sig produkcjq muzyki komputerowej sq to utwory hip-hopowe, rapowe. Mam juz wydane trzy 
plyty, ktore mozna kupic w sklepie55. Jestem zrzeszony w zaiksie56. Teraz aktualnie pracujg 
nad czwartq plytq nie wiem, jaki bgdzie je j tytul i kiedy sig ukaze. Dla mnie najwigkszq 
wartosc ma muzyka, a nie to, co sig wokol niej sig dzieje. Dlatego mgczq mnie teledyski, nie 
mam swojej strony internetowej.

57Wspolpracujg razem z raperem „Bonsonem” . Jezdzimy razem na koncerty. Gramy 
duzo koncertow, wiqze sig to z wyjazdami. Byl taki okres, ze juz mialem tego serdecznie 
dosyc. W kazdy weekend mielismy po dwa, trzy koncerty, a i cztery sig zdarzaly. Poczqtki 
zainteresowania ta muzykq byly juz w 2001r. Ja wtedy gralem w orkiestrze i wydawalo mi 
sig, ze moje zainteresowania muzyczne sq totalnie inne od tego, co gram w orkiestrze, ze 
moj wizerunek i to, jakq muzykq jestem zafascynowany jes t totalnie, czym innym.

W tamtym okresie w orkiestrze gral moj kolega Lukasz Wierudzki, ktory tez zajmuje 
sig rapem, on gral na sakshornie tenorze. To byl moj wyznacznik, ze jezeli on gra to chyba

54Majowe Spotkania Orkiestr D?tych i Big Bandow w Lobzie odbywajq co roku od 1995 r. w ramach ktorych od 1997 r. 
odbywa si? Wojewodzki Przeglqd Orkiestr D?tych i Big Bandow. z czasem Majowe Spotkania...zmieniajq nazw? na 
Mi?dzynarodowy Festiwal Orkiestr D?tych i Big Bandow w Lobzie. W 2016 r. w terminie 30.06-04.07. odbyl w Lobzie XX 
Jubileuszowy Festiwal Orkiestr D?tych i Big Bandow w Lobzie, III Mi?dzynarodowy Instrumentalistow oraz Mi?dzynarodowa 
Konferencja Naukowa pn „Festiwale orkiestr d?tych w Swiecie w XX i XXI w., oraz Dni Miasta. Zob. tez. A. Hrycaj, Majowe 
Spotkania Orkiestr Dgtych i Big Bandow w Lobzie w latach 1995-2006 badanie wplywu kulturotworczego na mieszkancow miasta, 
praca mgr, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Slupsku, Slupsk 2006 r. Mateusz Sarnowski Uniwersytet Szczecinski Katedra 
Edukacji Artystycznej Kultura muzyczna Lobza wpierwszej dekadzieXXI wieku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. 
prof. US Benjamina Vogla Szczecin 2010 r., s. 51-59.

55 Pierwsza plyta Historia po pewnej historii zostala wydana w 2008 r. Druga plyta O mnie sig nie martw zostala wydana w 
kwietniu 2014 r. Trzecia plyta M. V.P. zostala wydana w grudniu 2014 r.

56 ZAiKS Zwiqzek Autorow i Kompozytorow Scenicznych.
57 Bonson pseudonim artystyczny Damiana Kowalskiego.
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nie jest to dziwne, i da sig z tym zyc i pogodzic te calkiem oddalone od siebie zamilowania 
muzyczne. I  ze nie jest smieszne takie polqczenie. Z Lukaszem przyjaznig sig do dzis i nie raz 
wspominamy nasze wspolne wyjazdy z orkiestrq. Przygotowujqc czwartq plytg mam zamiar 
zaprosic swoich przyjaciol muzykow z orkiestry, zeby dograli mi partie instrumentalne do 
mojej muzyki. Na poprzedniej plycie, O nas sig nie martw’’ w dwoch numerach dogrywal 
Jacek Osieczko na gitarze. To tez swiadczy o tym, ze te przyjaznie nawiqzane wczesniej 
majq jakies znaczenie dla mnie.

58Kiedys zrobilem przerobkg jednego utworu zespolu Still Blues , gdzie dorzucilem 
rap mojego kolegi i dodalem jeszcze perkusjg i calkiem fajnie to wyszlo. Muzyka daje 
niepowtarzalne emocje i to nie jest wazne, jaki gatunek muzyki uprawiamy. Podejrzewam, 
ze jak  by mi przyszlo teraz zagrac w orkiestrze to bym sig czul tak jak  sig czulem kiedys. 
Bylo by to dla mnie przezycie. Jak sig zaczglo grac koncerty w wieku lat trzynastu, lub 
trzeba bylo zagrac solowkg na stojqco? To pozniej granie koncertow dla tysigcy ludzi przed  
scenq na festiwalach, czy duzych koncertach nie mialo zadnego znaczenia. Mnie to nie 
przerazalo, ale mojego kolegg, ktory nie mial takiego doswiadczenia, to on nie wiedzial, co 
ma ze sobq zrobic na scenie Ja nigdy nie mialem tremy, nie mialem zadnego problemu 
wyjsc na sceng i zagrac koncert dla tysigcy ludzi. Jak jedziemy na koncert to wychodzg i 
gramy i nie zastanawiam sig nad tym czy tam jest pigcset osob, czy dwa i pol tysiqca, czy 
dziesigc tysigcy osob. Dla mnie to nie ma znaczenia. Plytg, ktorq teraz przygotowujg bgdzie 
asygnowana moim pseudonimem artystycznym, M atek’’, Mateo mowili na mnie orkiestrze, 
ale, M ateo’’ nie moglo zostac, bo juz jest juz jeden bardzo znany producent o tym 
pseudonimie artystycznym i nie moglo nas byc dwoch.

Autor artykulu celowo przytoczyl ich wypowiedzi, aby po uplywie czasu 
zweryfikowac ich dokonania w obszarze muzyki i edukacji muzycznej.

Ilustracja 1.Na zdjgciu:, kapelmistrz Bogumil Winiarski podczas Ilustracja 2.Na zdjgciu: Od lewej Rafal Reich, Dariusz Ledzion,
proby z orkiestrq pazdziernik 1994 r. miejsce sala nr 12 na II Bogumil Winiarski. Stare Boisko w Lobzie ul Niepodleglosci
pigtrze w Lobeskim Domu Kultury. Zrodlo: Lobeski Dom Kultury 30.05.2010 r. Zrodlo: Lobeski Dom Kultury.

Od 01.09.2008 r. prac? z orkiestrq, jako dyrygent rozpoczql Dariusz Ledzion. To na 
jego barki spadlo zadanie odbudowania nowego skladu orkiestry, chociaz to wcale nie bylo 
takie latwe. Coraz wi?ksza migracja mlodych ludzi w poszukiwaniu ciekawej szkoly, nowej 
pracy, a takze niz demograficzny i otwarcie granic, oraz zmiany edukacji artystycznej w 
szkolach, pot?gowaly te problemy. Mimo przeciwnosci losu pozostali w orkiestrze mlodzi 
muzycy, ktorzy chcieli kontynuowac swoje zainteresowania muzyczne oraz nowi adepci 
pragnqcy poznawac arkana gry w orkiestrze d?tej.

58 Still Bules zespol bluesowy zalozony w 1989 r. w Lobzie w pozniejszym terminie zmienil nazw? na Still Blue zwiqzane to 
bylo ze zmiana repertuaru, jaki zespol gral. Obecnie zespol zawiesil swojq dzialalnosc czekajqc na lepszq koniunktur? muzycznq. 
W 2002 r. zespol nagrywa plyt? Lobez moj.Zob. tez. Mateusz Sarnowski Uniwersytet Szczecinski Katedra Edukacji Artystycznej 
Kultura, Szczecin, 2010 r., s. 46-47.
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Pojawil si? wowczas m. in. Wojtek Roszak59. Oto jego wspomnienia: Jestem 
najmlodszy w rodzinie. Mam dwie siostry Kingg i Alicjg. Kazdy mial w domu male 
zainteresowania muzyczne, ale nikt nie byl zawodowym muzykiem. Tato w domu spiewal, 
babcia byla nauczycielkq. Kinga grala w orkiestrze na klarnecie, Alicja grala na 
saksofonie, chodzila do Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia w Szczecinie w klasie 
saksofonu, u nauczyciela Krzysztofa Samonia, ktorej nie ukonczyla.

Na samym poczqtku moje zainteresowania muzyczne byly marzeniem moich 
rodzicow, podobnie jak  w przypadku moich siostr, ktore chodzily na naukg gry na 
fortepianie do panstwa Stefanowskich. Rodzice rowniez wyslali mnie w wieku 6 lat na naukg 
gry na fortepianie do tej szkoly. Wytrzymalem moze rok, uczyla mnie gry na pianinie Dorota 
Stefanowska, nie podobalo mi sig to. To nie byl moj instrument. Ja zawsze chcialem grac na 
gitarze basowej, nie wiem skqd mi sig to wziglo. W wieku 15-stu lat zapisalem sig do 
Ogniska Muzycznego w Lobeskim Domu Kultury w klasie gitary basowej u Roberta Ussa. 
Po czterech latach nauki w ognisku muzycznym i ukonczeniu Liceum Ogolnoksztalcqce w 
Lobzie pojechalem do Poznania na egzaminy wstgpne na Akademig Muzycznq na wydzial 
jazzu i sig dostalem. To bylo w roku 2013. Moim nauczycielem jest prof. Zbigniew Wrombel 
znany polski kontrabasista jazzowy. Ma on w swoim dorobku artystycznym wiele plyt. 
Obecnie gram z wieloma osobami, ale dorywczo na Akademii przygotowujqc sig do roznych 
egzaminow, czy dyplomow moich kolegow, a najczgsciej gram na cotygodniowych jam  
session, na ktore przychodzi masa fajnych muzykow. Teraz (2015 r.) przygotowuje sig do 
dyplomu licencjackiego, potem bgdg sig ksztalcil dalej w tym kierunku, studia magisterskie 
nie wiem czy dalej w Poznaniu, czy moze zmienig srodowisko zeby poznac kolejnych nowych 
muzykow. A co dalej to zobaczymy, to sig okaze. Pierwszym takim duzym zespolem, w 
ktorym gralem to byla Mlodziezowa Orkiestra Dgta w Lobzie, to bylo w latach 2008-2013 r. 
Pamigtam moj pierwszy wyjazd na festiwal do Gucy w Serbii60, a ostatnim moim wyjazdem z 
orkiestrq byl wyjazd na Bialorus w 2013 r61.

Kolejnq dziewczynq grajqcq we wspomnianym okresie w lobeskiej orkiestrze jest 
Katarzyna Wojtowicz62. Zainteresowania muzyczne odziedziczyla po tacie Dariuszu 
Ledzionie, oraz po mamie Bozenie Wojtowicz, ktora zawsze marzyla o nauce gry na 
pianinie. Pierwszym instrumentem jest flet prosty, na ktorym wydobywa pierwsze dzwi?ki 
.W wieku pi?ciu lat wyjechala z Mlodziezowq Orkiestrq D?tq Lobeskiego Domu Kultury 
na pierwszy koncert do zaprzyjaznionej gminy Affing w Bawarii niosqc przed orkiestrq 
proporczyk miasta Lobza. W wieku szesciu lat zapowiadala utwory grane przez t? 
orkiestr?. W 2002 r. rozpocz?la nauk? gry w Lobzie w Prywatnej Szkole w klasie pianina 
u Doroty Stefanowskiej. Wowczas tez otrzymala od rodzicow swoj wymarzony 
instrument. Nie fortepian, a piccolo kornet firmy „Bach”, na ktorym rozpocz?la nauk? gry 
pod okiem taty. Po dwoch miesiqcach nauki gry na trqbce w duecie z nauczycielem zagrala 
swoj pierwszy utwor, Pojedziemy na low’’ w Lobeskim Domu Kultury dla 
przedszkolakow. Caly czas wspolpracowala z orkiestrq z Lobza jezdzqc z niq na koncerty. 
Byla najmlodszym czlonkiem orkiestry w jej dotychczasowej historii. W wieku 10 lat 
zdala egzamin wst?pny do Panstwowej Szkoly muzycznej I stopnia w Stargardzie

59 Wojciech Roszak ur. 26.10.1994 r. w Gryficach. Wywiad przeprowadzilem w roku 2015. Obecnie (2016 r.) student 
trzeciego roku Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale jazzu.

60 Udzial w Mi?dzynarodowym Festiwalu Tr?baczy w Gucy w 2010 r. Muzycy lobescy pi?ciokrotnie koncertowali w Gucy, 
czterokrotnie na Mi?dzynarodowym Festiwalu tr?baczy. Pierwszy koncert orkiestry z Lobza w Gucy w 2004 r. podczas Tourne 
orkiestry po Europie 19-31.08.2004 r. Ostatni koncert muzykow z Lobza w Gucy w 2015 r.

61 Tourne po Bialorusi 23-27.05.2013 r. Zob. tez. Bogdan Matlawski Rozwazania o ewangelizacyjnej funkcji orkiestry dgtej 
[w] Radujcie si? w Panu Szczecin, 2014, s. 179-189.

62 Katarzyna Wojtowicz ur. 15.02.1996 r. Stargardzie Szczecinskim. Obecnie studentka drugiego roku ma Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek filologia germanska.
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Szczecinskim w klasie trqbki, jednak z powodu braku nauczyciela klasy trqbki nie 
otworzono, zaproponowano jej nauk? gry na klarnecie. Z propozycji nie skorzystala. 
Rodzice zapisali cork? do Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Choszcznie w klasie trqbki u nauczyciela Miroslawa Wesolowskiego. Po 
trzech latach nauki zdala egzaminy wst?pne do Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia 
w Stargardzie Szczecinskim im. Witolda Lutoslawskiego w klasie trqbki u nauczyciela 
Michala Koniarskiego. W roku 2015 ukonczyla t? szkol? z wynikiem bardzo dobrym. Od 
2008 r. do dnia dzisiejszego (2016 r.) gra w Mlodziezowej Orkiestrze D?tej Lobeskiego 
Domu Kultury w Lobzie na trqbce.

Ilustracja 3.Na zdjgciu: Katarzyna Ilustracja 4.Na zdjgciu absolwenci 2014-2015 r. i nauczyciele Panstwowej Szkoly Muzycznej II
Wojtowicz w wieku trzech lat gra na flecie stopnia im. Witolda Lutoslawskiego w Stargardzie. Nauczyciele: gorny rzqd od lewej Michai
prostym pierwszym instrumencie .Lobez Koniarski(klasa trqbki), Agata Spodniewska -kKanarek (przedmioty ogolno muzyczne, chor),
30 03.1999 r. ul Wybickiego 3/3. Zrodlo: Krzysztof Figiel (klasa fortepianu),Zdzisiaw Kakowski (klasaperkusji),Przemysiaw Wieleba (
Katarzyna Wojtowicz. przedmioty ogdlno muzyczne), Wladimir Iwanciw (klasa skrzypiec), Jekatierina Iwanciw (klasa

fortepianu),Anna Ksiqzczyk (przedmioty ogolno muzyczne),dolny rzqd od lewej Renata 
Chrzanowska- Sosin (Wicedyrektor Szkoly, przedmioty ogolno muzyczne) odprawej Grzegorz 
Konopczynski (Dyrektor Szkoly, klasa klarnetu). Absolwenci druga od lewej i kolejno Karolina 
Szponar(skrzypce), Marcin Rakowski(perkusja), Julita Wudarczuk (skrzypce), Katarzyna 
Wojtowicz(trqbka). Stargard Aula Szkoly Muzycznej  Czerwiec 2015 r. Zrodio: Katarzyna 
Wojtowicz.

Jej praca w orkiestrze nie polegala tylko na graniu partii pierwszej trqbki, ale rowniez 
od roku 2014 odpowiedzialna byla za realizacj? projektow Polsko Niemieckiej 
Wspolpracy Mlodziezy w charakterze koordynatora projektu i tlumacza j?zyka 
niemieckiego. W/w projekty realizowane sq pomi?dzy Orkiestrq D?tq Wiek-Niemcy63 i 
Mlodziezowq Orkiestrq D?tq Lobeskiego Domu Kultury. W 2014 r. byla odpowiedzialna 
za przygotowanie dokumentacji i prowadzenie konferansjerki podczas I 
Mi?dzynarodowego Konkursu Instrumentalistow w Lobzie.

Kolejny mlody muzyk to Mikolaj Grajcewicz64. Zainteresowania muzyczne 
odziedziczyl po tacie Piotrze Grajcewiczu klarneciscie Orkiestry D?tej w Lobzie w latach 
1982-1989.W wieku 8 lat ucz?szczal do Prywatnej Szkoly Gry w Lobzie w klasie 
keyboardu u nauczyciela Grzegorza Stefanowskiego. Rok pozniej zapisal si? do Ogniska 
Muzycznego Lobeskiego Domu Kultury w klasie trqbki u nauczyciela Dariusza Ledziona. 
W wieku 11 lat zdal egzamin do Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana

63 Pierwsze spotkanie organizacyjne orkiestry odbylo si? 01.06.1957 r. Obecnie orkiestr? prowadzi kapelmistrz Helmut 
Linke. Od 2008 r. obie orkiestry realizujq projekty po obu stronach granicy w roku 2016 r. zrealizowano cztery projekty 
dofinansowane ze srodkow Polsko Niemieckiej Wspolpracy Mlodziezy.

64 Mikolaj Grajcewicz ur. 21.04.1996 r. w Szczecinie.
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Paderewskiego w Choszcznie w klasie trqbki u nauczyciela Miroslawa Wesolowskiego. Po 
dwoch latach nauki zdal egzaminy wst?pne do Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie do nauczyciela Bogdana Rymaszewskiego, ktorq 
konczyl w roku 2015 z wynikiem bardzo dobrym. Od 2008 r. do dnia dzisiejszego (2015 r.) 
jest muzykiem Mlodziezowej Orkiestry D?tej Lobeskiego Domu Kultury. W 2013 r. zdobyl 
I miejsca na Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow im. Iwana Stiepanowicza 
Jankowskiego w Stolpcach -  Bialorus, oraz II miejsce na Mi?dzynarodowym Festiwalu 
Instrumentalistow „Fanfary Jalty Junior” w Jalcie -  Ukraina. W 2014 r. zdobyl II miejsca na 
Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow „ Petersburska Wiosna” w Petersburgu -  
Rosja, oraz II miejsce na I Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow w Lobzie 
podczas XVIII Mi?dzynarodowego Festiwalu orkiestr D?tych i Big-Bandow. W 2015 r. 
powtornie zdobyl II miejsce na II Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow w 
Lobzie. Obecnie student pierwszego roku w Akademii Sztuki w Szczecinie wydzial 
instrumentalny, nauczyciel Marcin Olkowski.

Wsrod wybranych mlodych muzykow jest tez Jakub Jozwiak65. Od 2006 r. byl 
uczniem Ogniska Muzycznego Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie w klasie instrumentow 
d?tych blaszanych. Pierwszym instrumentem, na ktorym gral byl sakshorn alt, potem 
kolejno trqbka skrzydlowka, puzon wentylowy. Jego nauczycielami byli: Arek Glogowski i 
Kazimierz Malicki. W wieku 12 lat zdal egzamin do Panstwowej Szkoly Muzycznej I 
stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie w klasie puzonu u nauczyciela 
Miroslawa Wesolowskiego. Po dwoch latach nauki w wieku 14 lat zdal egzaminy do 
Panstwowej Szkoly Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, tam 
uczyl si? u Adama Majewskiego, szkol? t? ukonczyl w 2015 r. z wynikiem bardzo dobrym. 
Od roku 2008 do chwili obecnej (2016 r.) jest muzykiem Mlodziezowej Orkiestry D?tej 
Lobeskiego Domu Kultury. W 2013 r. zdobyl Grand Prix na Mi?dzynarodowym Konkursie 
Instrumentalistow im. I.S. Jankowskiego w Stolpcach -Bialorus, oraz w latach 2015-2016 I 
miejsce na tym samym konkursie. W 2013 r. zdobyl I miejsce na Mi?dzynarodowym 
Festiwalu Instrumentalistow „Fanfary Jalty Junior” w Jalcie-Ukraina. W tym samym roku 
zostal finalistq Ogolnopolskiej Olimpiady Artystycznej z Historii Muzyki organizowanej 
przez Komisj? Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2014 i 2016 zdobyl I miejsca 
na Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow „Petersburska Wiosna” w Petersburgu - 
Rosja, oraz III miejsce na Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow w Lobzie, ktory 
odbyl si? podczas XVIII Mi?dzynarodowego Festiwalu orkiestr D?tych i Big-Bandow. W
2015 r. zdobyl I miejsce na II Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow w Lobzie a
2016 r. zdobyl III na III Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow w Lobzie. Jest 
dwukrotnym stypendystq Prezydenta Miasta Szczecin w latach 2013 i 2014. Obecnie 
(2016 r.) jest studentem drugiego roku na Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale instrumentalnym w klasie puzonu, u Pawla 
Kalickiego.

65 Jakub Jozwiak ur. 27.12.1996 r. w Nowogardzie.
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Ilustracja 5. Na zdjgciu: uczestnicy, jury, i goscie konkursu 
instrumentalistow w Stolbcach ( Bialorus). Od lewej Aleksander 
Kalenin.. z  uczniem— Studgard (Niemcy), Aleksandr Karokiejew- 
Minsk ( Bialorus), Mikolaj Grajcewicz- Lobez(Polska), Michail 
Bersan-Minsk, Siergiej Osipow -Istra ( Rosja) , Oleg Siwyj- Minsk, 
Jakub Jozwiak-Lobez, Dariusz Ledzion-Lobez. Stolpce16.03.2013 r. 
Sala Widowiskowa w Rejonowego Centrum Kultury w Stolbcach ul. 
Baginskiego 2. Zrodlo: Lobeski Dom Kultury.

Ilustracja 6. Na zdjgciu: Uczestnicy pedagodzy rodzice, organizatorzy 
i jury III Migdzynarodowego Konkursu Instrumentalistow Fanfary 
Jalty Junior im. Wasyla Sokolika. Pierwszy rzqd drugi od dolu 
Mikoiaj Grajcewicz, obok trzeci od dolu Jakub Jozwiak w rgku tr'zyma 
puzon. Jalta Muzeum Antona Pawlowa Czechowa ul. Kirowa 122.
14.10.2013 r. Zrodlo: Lobeski Dom Kultury.

Warto podkreslic, ze Panstwowq Szkol? Muzycznq I stopnia w Choszcznie ukonczyli 
takze inni czlonkowie orkiestry d?tej: Wojtek Sobczak66 i Gabriela Bromberger w klasie 
trqbki u nauczyciela Miroslawa Wesolowskiego oraz Karol Adamow67 w klasie puzonu 
rowniez u Miroslawa Wesolowskiego, a od 1 wrzesnia 2016 r. kolejnych dwoje czlonkow 
Mlodziezowej Orkiestry D?tej Emilia Lowkiet68 i Rafal Jarzynski69 rozpocz?lo nauk? w 
klasie trqbki.

70 • • • *71Niestety dwoje muzykow: Julia Charbich w klasie waltorni, oraz Sebastian Slodki 
w klasie puzonu nie ukonczylo szkoly muzycznej w Choszcznie z powodu niedogodnosci 
wynikajqcych z odleglosci Choszczna od Lobza (64 km).

Nalezy zywic nadziej?, ze ci mlodzi muzycy, ktorzy rozpocz?li nauk? gry w szkolach 
muzycznych i jq ukonczyli, bqdz do chwili obecnej jq kontynuujq pojdq sladami swoich 
starszych muzykow z orkiestry, ktorych edukacja muzyczna nie konczy si? na szkole 
wyzszej. Warto wspomniec tu o Sarze Malyszek ur. 19.12.1998 r. w Drawsku Pomorskim, 
ktora zainteresowania muzyczne odziedziczyla po dziadku Jerzym Jasinie perkusiscie. Od 
1.09.2014 r. jest uczennicq Panstwowej Szkole Muzycznej (dalej PSM) II stopnia w 
Koszalinie w klasie klarnetu. Nauk? gry na tym instrumencie rozpocz?la w Ognisku 
Muzycznym Lobeskiego Domu Kultury w Lobzie u nauczyciela Rafala Reicha. Od 2012 r. 
do chwili obecnej (2016 r.) gra w Mlodziezowej Orkiestry D?tej Lobeskiego Domu Kultury, 
ponadto bierze udzial w konkursach muzycznych, przykladowo w roku 2015 zaj?la II 
miejsce na II Mi?dzynarodowym Konkursie Instrumentalistow w Lobzie w kategorii 
wiekowej 16-19 lat podczas XIX Mi?dzynarodowego Festiwalu orkiestr D?tych i Big- 
Bandow.

66Wojtek Sobczak sierota ur. 11.11.1995 r. Obecnie (2016 r. ) student drugiego roku Uniwersytetu Szczecinskiego kierunek 
bezpieczenstwo narodowe.

67Karol Adamow ur. 23.09.1995 r. Obecnie student trzeciego roku Akademii Morskiej w Szczecinie kierunek nawigacja. 
Zamieszkaly Lobez ul. Spokojna 3.

68Emilia Lapinska ur. 4.09.2015 r. w Drawsku Pomorskim.
69Rafal Jarzynski ur. 04.05.2004 r. Drawsku Pomorskim. Od 2015 r. muzyk (sakshorn tenor, trqbka) Mlodziezowej Orkiestry 

D?tej w Lobzie.
70 Julia Charbich ur. 11.06.1996 r. w Gryficach. Obecnie studentka drugiego roku na University Of Sanderland w Anglii na 

kierunku prawa i historii.
71 Sebastian Slodki ur. 16.02.1996 r. w Stargardzie Szczecinskim. Absolwent Technikum Samochodowego w Szczecinie 

Obecnie prowadzi prywatnq dzialalnosc gospodarczq w Lobzie.
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W artykule przedstawiono wybranych muzykow z Mlodziezowej Orkiestry D?tej 
Lobeskiego Domu Kultury, oraz ich dotychczasowq edukacj? artystycznq. Zamiarem autora 
jest przedstawienie losow muzykow, ktorzy we wczesnej mlodosci zwiqzali si? z w/w 
orkiestrq d?tq i dzi?ki grze w niej dostrzegli potrzeb? podnoszenia swoich umiej?tnosci 
poprzez zdobywanie wiedzy w szkolach i uczelniach muzycznych. Wykazano rowniez jak 
ich uczestnictwo w orkiestrze rozbudzilo wiele roznych zainteresowan pozamuzycznych i 
otworzylo przed niektorymi samorealizacje w innych stylach muzyki. Podkreslono waznq 
rol? edukacyjnq orkiestry i jej znaczenie dla mlodych ludzi, co wplyn?lo na ich dojrzalosc 
emocjonalnq oraz bezkompleksowe odnajdywanie si? w roznych sytuacjach zyciowych. 
Wspolne muzykowanie w orkiestrze wyrobilo w mlodych muzykach poczucie 
odpowiedzialnosci za caloksztalt swojego post?powania takze poza orkiestrq, nauczylo ich 
poprawnych zachowan w okreslonych sytuacjach np. podczas wyst?pow na uroczystosciach 
patriotycznych. Z przedstawionego materialu wynika takze, ze orkiestra moze byc 
miejscem, w ktorym mlodzi ludzie spotykajq swojego zyciowego partnera, a nawiqzane 
przyjaznie pozostajq im na cale zycie. Mozna powiedziec, ze mlodziezowa orkiestra d?ta to 
specyficzna instytucja lqczqca w sobie wiele specjalnosci pedagogicznych, kulturowych i 
ogolnospolecznych, w ktorej mlodzi ludzie odnalezli swojq szkol? zycia.

СПЕЦИФИКА ПРЕТВОРЕНИЯ СЕРИЙНОСТИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Леонова Т. А.
аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры

Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)

Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики претворения серийности на 
телевидении в рамках всей иерархической структуры телевидения, представляющей 
технический, коммуникативный, социальный и художественный уровни. Серийность 
рассматривается в качестве основополагающего принципа, характерного как для 
традиционного телевидения, так и для качественно нового этапа развития телевидения, 
обусловленного возникновением технических новаций в последние десятилетия.

Summary. The article is devoted to the identification of the specificity of the serialization on 
television within the whole hierarchical structure of television, representing the technical, 
communicative, social and artistic levels. Seriality is considered as a fundamental principle, 
characteristic both for traditional television and for a qualitative new stage in the development of 
television, caused by the emergence of technical innovations in recent decades.

Современное телевидение, как динамично развивающаяся система, находится в 
состоянии непрерывной трансформации. Основными тенденциями последних 
десятилетий стали дигитализация (от англ. digitalization -  цифровизация), как перевод 
содержания средств массовой информации в цифровой формат, и конвергенция 
(от лат. converge -  приближаюсь, схожусь), как сближение различных технологий и 
их объединение в единую технологическую платформу [1]. Эти технические новации 
существенно повлияли на традиционные характеристики ТВ, обозначив качественно 
новый этап развития телевидения.

Претворение серийности в той или иной степени может быть рассмотрено на 
всех уровнях иерархической структуры телевидения: техническом,
коммуникативном, социальном, художественном [5, с. 53-54]. В техническом
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