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 W tym roku szkolnym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zobowiązało wszystkie 

Szkoły Muzyczne I stopnia w Polsce do przesłuchań regionalnych uczniów klas    IV c/6, V c/6, II c/4, III 

c/4 oraz zespołów gitarowych i akordeonowych. Przesłuchania odbywają się co dwa lata i mają na celu 

kontrolę poziomu nauczania, realizację programu, znajomość epoki z której utwór pochodzi, a tym sa-

mym sposób jego wykonania oraz prezentację sceniczną.  

 W naszej Szkole w miesiącu grudniu i styczniu odbyły się przesłuchania w tych klasach celem 

wyłonienia uczniów do reprezentacji naszej Szkoły. W zasadzie powinni jechać wszyscy uczniowie z 

tych klas, ale nauczyciele zgłaszali, że uczniowie nie ćwiczą jak należy. Niestety nie sprostaliśmy tym 

zadaniom przez słabe przygotowanie się dużej liczby uczniów. Przesłuchania odbywały się w różnych 

miastach.  

 

 W klasie fortepianu na 13 uczniów kwalifikujących się do przesłuchań, Szkołę reprezentowało 2 

pianistów: Ryszewski Borys i Osiak Lena z klasy nauczycielki Natalii Falęckiej. W klasie skrzypiec na 9 

uczniów, 1 uczennica- Fryderyka Wiedeńska z klasy nauczycielki  Elżbiety Wojciechowskiej. W klasie 

wiolonczeli na 2 uczniów, nikt nie reprezentował szkoły.  W klasie gitary na 11 uczniów, reprezentowało 

4- Brzostek Hubert- nauczyciel Andrzej Głowacki, Napieraj Antoni i Grabski Antoni- nauczyciel Adam 

Mural, Dzierżęga Zuzanna- nauczyciel Piotr Tyborski. Również reprezentowały Szkołę 2 zespoły gita-

rowe prowadzone przez nauczycieli- Andrzeja Głowackiego i Piotra Tyborskiego. W klasie akordeonu 

na 2 uczniów reprezentowała nas Zofia Pożyczka, która uzyskała wysoką punktację i została wyróżnio-

na, jak również nauczyciel- Andrzej Mantyk. W klasie fletu na 2 uczennice- obydwie reprezentowały 

Szkołę- Zdziechowicz Iga i Cyrklewicz Maria. W klasie klarnetu na 2 uczennice- 1 reprezentowała Szko-

łę- Ciszewska Jadwiga. W klasie saksofonu na 4 uczniów- 1 uczennica reprezentowała Szkołę- Zdzie-

chowicz Maja. W klasie perkusji na 3 uczniów, wszyscy reprezentowali Szkołę- Głuszczak Jakub, Siwek 

Zofia, Cylipan Eryk. 

 

Wszyscy uczniowie na przesłuchaniach w regionach zaprezentowali się pozytywnie, osiągając 

dobrą punktację. Wszystkim tym uczniom gratuluję, jak również składam podziękowania dla Rodziców, 

którzy pilnowali dzieci, aby właściwie się przygotowały. 

 Mam nadzieję, że w przyszłości więcej uczniów weźmie sobie do serca godne reprezentowanie 

Szkoły i więcej Rodziców poświęci czas dla Swoich dzieci. 
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