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Muzyka dla smyka

Projekt realizowany jest przez
stowarzyszenie "Muzyka dla
wszystkich" - organizację zajmującą
się edukacją muzyczną najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy.

We wrześniu dzieci usłyszały
piękne arie sopranowe w wykona-
niu Moniki Myler. Ponadto poznały
tajniki czystego śpiewania, ucząc
się prawidłowego rozśpiewania i
dykcji wokalnej. Prezentowana była
również muzyka fortepianowa.
Dzieci z uwagą słuchały informacji
o budowie fortepianu i największym
polskim kompozytorze - Fryderyku
Chopinie. Prowadzący koncert opo-
wiadał o ciekawostkach związanych
z twórczością Chopina, że kompo-
nował już w wieku 7 lat i że jego
imieniem nazwano najstarszy na
świecie monograficzny konkurs mu-
zyczny, który odbywa się od 1927 r.
Dzieci dowiedziały się także, że
jego serce znajduje się w kościele

św. Krzyża przy Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie.

Natomiast w październiku tema-
tem koncertów była muzyka lu-
dowa. Muzycy ubrani byli w
wielkopolskie stroje ludowe i pre-
zentowali muzykę naszego regionu.
Dzieci najbardziej cieszyły się oglą-
dając i słuchając dud wielkopol-
skich. Dominik Schulz grający na
dudach wytłumaczył zasady działa-
nia instrumentu. Młodzi adepci mu-
zyki mieli okazję posłuchać naszych
regionalnych utworów. Były to mię-
dzy innymi: "W sini dum", "Smażyła
baba lebiodę" "Wiwat powitalny".
Dzieci wysłuchały również melodii
na flecie prostym oraz ludowym in-
strumencie peruwiańskim nazywa-
nym Fletnia Pana. Nie zabrakło
tradycyjnych ludowych polek i gó-
ralskiej muzyki, śpiewanej podha-
lańską gwarą. Koncert był
doskonałą okazją do zapoznania

dzieci nie tylko z muzycznym dzie-
dzictwem kulturowym naszego re-
gionu ale również i Podhala.

Listopadowe spotkania były z
muzyką gitarową w tle. Utytułowany
instrumentalista Tomasz Ślotała za-
znajomił dzieci z różnymi rodzajami
gitar i ich budową. Dzieci słuchały
gitary klasycznej, akustycznej i elek-
trycznej. Z wielką radością i ogrom-
nym owacjami przyjęły wykonanie
ścieżki dźwiękowej z filmu "Piraci z
Karaibów".

Ostatni miesiąc projektu poświę-
cony został świątecznym melodiom
oraz zapoznaniem dzieci z takimi in-
strumentami jak akordeon guzi-

kowy, klawiszowy i lira. Dzieci bar-
dzo angażowały się w śpiewanie
kolęd i piosenek świątecznych.
Oprócz tego miały okazję wysłu-
chać skocznych poleczek i melodyj-
nych walczyków i marszów. Irena
Kaźmierczak, która jest nauczycie-
lem w PSM w Lesznie w klasie
akordeonu, pokazała dzieciom swą
kolekcję artefaktów, których
wspólną cechą było nawiązanie sty-
listyką, wzorami i szczegółami do
akordeonu. Dzieci miały okazję
same spróbować swoich sił z tak
dużym instrumentem, jakim jest
akordeon.

Projekt cieszył się dużym powo-
dzeniem i zainteresowaniem ze
strony dzieci. Po reakcjach dzieci i
ich zachwycie, widać, że warto dbać
o kulturalny i muzyczny rozwój naj-
młodszych członków naszej małej
ojczyzny.

Od czterech miesięcy, z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna, wszystkie dzieci przedszkolne z terenu naszej
gminy, biorą udział w projekcie, którego celem jest nie tylko
umożliwienie bezpośredniego kontaktu z muzyką poważną
wykonywaną na żywo, aktywizacja życia kulturalnego dzieci,
ale także rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do muzyki i
zmobilizowanie ich do rozwijania własnych talentów i umie-
jętności. 

Koło Seniora "Złota Jesień" w Kąkolewie zorganizowało dla swo-

ich członków i zaproszonych gości spotkanie opłatkowe. Była

okazja, by złożyć sobie świąteczne życzenia, podzielić się opłat-

kiem, skosztować postnych potraw. Zapach i atmosfera świąt

udzieliła się wszystkim przybyłym.
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