
 

XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE   8-21 lipca 2013r. 

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

W związku z jubileuszowym wydaniem Warsztatów organizator uzyskał patronat honorowy   
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

XX Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne są realizowane cyklicznie przez Zamek 
Książąt Pomorskich w Szczecinie jako pierwsze tego rodzaju warsztaty w Polsce mają już 
dwudziestoletnią tradycję i wielokrotnie odbywały się pod patronatem Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczy obszaru tworzenia programów edukacyjnych, 
wspierających kształcenie młodzieży ze szkół i uczelni muzycznych z różnych krajów. Zadanie promuje 
aktywne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, zapraszając w okresie wakacji adeptów sztuki 
do współpracy z uznanymi artystami i pedagogami w celu podniesienia kwalifikacji i prezentacji 
nabytych umiejętności związanych z praktyką wykonawczą. Efektem pracy nad wybranym 
repertuarem kameralnym i symfonicznym są koncerty na międzynarodowych festiwalach w 
Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Szczecinie. 

 Celem projektu pn. XX Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne jest doskonalenie 
warsztatu wykonawczego muzyki kameralnej i symfonicznej uzdolnionej młodzieży średnich szkół 
muzycznych i studentów z różnych krajów pod kierunkiem wybitnych artystów i pedagogów. 
Wspólna praca nad przygotowaniem i wykonaniem repertuaru koncertów daje możliwość 
poszerzenia wiedzy o muzyce, zdobycia niejednokrotnie pierwszych doświadczeń związanych z 
muzykowaniem w orkiestrze symfonicznej o pełnym składzie instrumentalnym i profesjonalnym 
repertuarze koncertowym. Podczas wspólnych prób i koncertów młodzi ludzie mają możliwość 
rozwijania własnego potencjału muzycznego, wymiany doświadczeń, opinii, prezentacji i konsultacji 
umiejętności, a w czasie wolnym od zajęć uczestnicy mieli okazje poznać się oraz nawiązać przyjaźnie 
podczas  imprez integracyjnych i kulturalnych.  

Rezultatem, czyli przedstawieniem jakości i poziomu edukacyjnego sesji warsztatowej podczas 
dwutygodniowego pobytu młodych muzyków w Szczecinie były 2 koncerty w wykonaniu: zespołów 
kameralnych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu: 14.07.2013 oraz koncerty 
Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej utworzonej w ramach projektu podczas:  



- XIV Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka w Katedrze" w Kołobrzegu (18.07.2013), 

-  XLIX  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim 
(19.07.2013)   

- VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Szczecinie (20.07.2013) . 

 

Przez pierwszy tydzień trwania projektu młodzi instrumentaliści spotykali się na próbach w 
poszczególnych sekcjach instrumentalnych. 

 

 

 

Pierwszą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności uczestnicy był koncert pod nazwą 
"Poznajmy się" - 10.07.2013r. wykonując przygotowany repertuar kameralny 

 



 

 

 

 

 

Kolejne dni Warsztatów Muzycznych  to wiele prób, ciężkiej pracy uzdolnionych młodych muzyków 
nad repertuarem do koncertów w ramach Zamkowej Promenady Muzycznej w Sali ks. Bogusława 
oraz na małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 14.07.2013: 

 



 

 

 

Opracowanie i przygotowanie zespołów kameralnych pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów 
(Edward Daniecki - instrumenty dęte blaszane, Stanisław Sadłowski - instrumenty smyczkowe, Piotr 
Kokosiński - instrumenty dęte drewniane. Zapowiadał Mirosław Kosiński. 

 



 W kolejnym tygodniu rozpoczęły się intensywne próby utworzonej w ramach projektu 
Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. 

Efektem ciężkiej pracy nad programem były wykonania programu symfonicznego: Ludwiga van 
Beethovena – uwertury „Coriolan” op.62 , Roberta Schumanna- koncertu wiolonczelowego op.129 
oraz Antonína Dvořáka – VIII Symfonii G-dur op.88  podczas gościnnych koncertów na 
międzynarodowych festiwalach: 

Koncerty wyjazdowe: 

Kołobrzeg - 18.07.2013r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamień Pomorski -19.07.2013r. 

  

 

Szczecin – 20.07.2013r. 

   



W dniu 21 lipca 2013 w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie (gdzie młodzież miała zapewniony nocleg i 
wyżywienie oraz w miejscu odbywania się prób) zostały wręczone dyplomy uczestnictwa podpisane 
przez Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbarę Igielską. Organizator ufundował 
również upominki dla każdego z uczestników projektu. 

                 

 

Po koncercie był czas na relaks i odprężenie: 

 



 


