
   

F E S T I W A L 

IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ

17 - 19 marca 2017

• Konkurs dla skrzypków i altowiolistów• 

• Drzwi otwarte dla kandydatów •  
• Imprezy towarzyszące • 

• Masterclass •

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 
im. Jadwigi Kaliszewskiej 
w ZSM w Poznaniu 

DRZWI OTWARTE 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych uczniów 
w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, 
fortepian, akordeon, flet, trąbka, klarnet, saksofon i perkusja. 

Do naszej szkoły można kandydować na dowolnym etapie 
nauczania. 

Program Drzwi Otwartych zakłada: 

• Spotkanie informacyjne z Dyrektorem szkoły - Wojciechem 
Michalskim.  

• Prezentacje uczniów OSM II st. o swojej szkole. 
• Spotkanie z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących 

i ogólnomuzycznych. 
• Bezpłatna, indywidualna konsultacja z wybranym 

nauczycielem przedmiotu głównego (konieczna 
wcześniejsza rejestracja - szczegóły na 
www.zsm.poznan.pl). 

Nauczyciele przedmiotu głównego, pracujący w  OSM II  st. 
im Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu, którzy poprowadzą 
indywidualne konsultacje: 

prof. Teresa Adamowicz-Kaszuba - akordeon 

prof. Waldemar Andrzejewski - fortepian 

prof. Marcin Baranowski - skrzypce 

mgr Maria Bielewicz - wiolonczela 

mgr Marek Galubiński - trąbka 

mgr Barbara Jarantowska - fortepian 

dr Tomasz Kandulski - gitara 

mgr Łukasz Kierończyk - altówka 

prof. Alicja Kledzik - fortepian 

mgr Maciej Kończak - gitara 

mgr Piotr Kosmowski - gitara 

mgr Joanna Kreft - skrzypce  

mgr Krzysztof Majer - klarnet 

dr hab. Joanna Marcinkowska - fortepian 

dr Bartłomiej Marusik - gitara 

mgr Maria Murawa-Fraska - skrzypce 

prof. Maciej Pabich - fortepian 

dr Jan Romanowski - skrzypce, altówka 

mgr Dorota Samsel - saksofon 

mgr Krzysztof Saturna - flet 

mgr Eliza Schubert - skrzypce 

mgr Grzegorz Siek - perkusja 

mgr Marcin Suszycki - skrzypce 

mgr Tomasz Walczak - flet 

mgr Cezary Witlewski - akordeon 

KONKURS DLA SKRZYPKÓW i ALTOWIOLISTÓW 

Konkursy są dla młodych ludzi niezwykle cennym doświadczeniem, 
dającym możliwość prezentacji swoich umiejętności i ich weryfikacji 
na tle innych. Pomagają nabierać wprawy, pewności siebie. Budują 
sceniczną dojrzałość i odporność na stres. Oddając hołd wysiłkom 
profesor Kaliszewskiej, zapraszamy młodzież szkół muzycznych 
wszystkich typów, do prezentacji w czasie konkursu, odbywającego 
się w ramach Festiwalu. 

Grupa I: 
VI  kl .  (c6)  oraz IV kl .  (c4)  I  st .   i   I  kl .  I I  st .  
Grupa II: 
I I   i   I I I  kl .  I I  st .  
Grupa III: 
IV  i   V kl .  I I  st .   

Repertuar: 
Dowolna etiuda lub kaprys oraz dowolny utwór wirtuozowski (solo 
lub z towarzyszeniem fortepianu). 

Organizatorzy zapewniają akompaniatorów konkursowych (po 
wniesieniu dodatkowej opłaty - szczegóły w regulaminie konkursu)  

Do dyspozycji uczestników konkursu będzie lutnik - Piotr Wiśniewski 

Jury: kierownicy sekcji instrumentów smyczkowych wiodących szkół  
muzycznych w kraju. 

Nagrody m.in.: 
Koncerty i występy, 
Udział w kursie muzycznym, 
Nuty, książki i wiele innych. 
Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia dostępne na stronie 
www.zsm.poznan.pl 

POZNAŃSKA SZKOŁA TALENTÓW

MASTERCLASS 

Nieustanny rozwój umiejętności oraz zdobywanie wiedzy są kluczem 
do sukcesu, szczególnie w muzyce, gdzie najmniejsze zaniedbanie 
zostanie wychwycone przez sprawne ucho słuchacza. A jeżeli uczyć 
się, to od najlepszych. Takim autorytetem niewątpliwie była prof. 
Jadwiga Kaliszewska, dzieląca się swą wiedzą i doświadczeniem 
podczas licznych kursów muzycznych. Wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom młodego pokolenia, stwarzamy okazję do kontaktu 
z wybitnymi pedagogami w swojej profesji. Prof. Marcin Baranowski 
(absolwent w klasie skrzypiec prof. J. Kaliszewskiej) nauczyciel m.in. 
w  Poznańskiej Szkole Talentów, poprowadzi w ramach Festiwalu 
Masterclass dla wszystkich chętnych, pragnących doskonalić swoje 
umiejętności. Zapraszamy skrzypków i  altowiolistów na każdym 
etapie nauki. 
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: www.zsm.poznan.pl

http://m.in
http://m.in
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F E S T I W A L 

im .  Jadwigi  Kal iszewskiej 

Zapraszamy na Festiwal im. Jadwigi Kaliszewskiej – 
inicjatorki i współzałożycielki, a obecnie patronki 
Poznańskiej Szkoły Talentów. Chcemy, by wydarzenia 
składające się na Festiwal były wyrazem wdzięczności 
i  pamięci o jednej z najwybitniejszych postaci polskiej 
wiolinistyki.

PROGRAM FESTIWALU  

piątek, 17.03.2017 
przesłuchania konkursowe 
impreza towarzysząca 
koncert uczniów OSM im. J. Kaliszewskiej 

sobota, 18.03.2017 
przesłuchania konkursowe 
Drzwi Otwarte 
impreza towarzysząca 

niedziela, 19.03.2017 
przesłuchania konkursowe 
ogłoszenie wyników, koncert laureatów 

W trakcie Festiwalu odbędą się: 
• Konkurs dla skrzypków i altowiolistów 
• Drzwi Otwarte 
• Masterclass 
• Imprezy towarzyszące 
• Wystawy:   

- Salon Instrumentów Smyczkowych „Henglewscy”,  
- Księgarnia Muzyczna „Pasja”,  
- Pracownia Lutnictwa Artystycznego - Krupa 

Do dyspozycji uczestników konkursu będzie lutnik - Piotr 
Wiśniewski 

Szczegółowe informacje w PROGRAMIE Festiwalu.  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. 
im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej 
w  Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, nazywana Poznańską 
Szkołą Talentów, jest placówką z wieloletnią tradycją, zainicjowaną 
przez prof. Jadwigę Kaliszewską po to, by uczyć i mądrze wspierać 
młodych, utalentowanych ludzi. Na początku istnienia szkoły 
wiodącym instrumentem były skrzypce. Z czasem oferta była 
poszerzana zostaje o  kolejne specjalizacje. Dziś są to: skrzypce, 
altówka, wiolonczela, fortepian, akordeon, gitara, flet, klarnet, obój, 
trąbka, saksofon, perkusja, możliwe jest też uruchomienie innych 
specjalizacji. Nauczyciele uczący w szkole są wybitnymi muzykami 
i  autorytetami w swoich dziedzinach, posiadają liczne osiągnięcia 
pedagogiczne. Kształcenie odbywa się w atmosferze przyjaznej 
rozwojowi młodych muzycznych talentów. Zajęcia ogólnokształcące 
realizowane są od poniedziałku do czwartku. Niewielkie zespoły 
klasowe pozwalają na indywidualne traktowanie ucznia, a także 
dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, o czym 
świadczą choćby miejsca w rankingach egzaminów maturalnych, 
zwłaszcza języków obcych, które są utrwaloną specjalizacją szkoły. 
Uczeń ma zapewnione trzy godziny zajęć przedmiotu głównego 
w  tygodniu i  współpracę w odpowiednio zwiększonym czasie 
z  koncertującym pianistą - akompaniatorem. Prezentuje 
umiejętności na licznych audycjach i koncertach oraz podczas 
wymian międzynarodowych. Szkoła daje rzetelne podstawy 
umożliwiające rozpoczęcie studiów muzycznych. Podejmują je 
praktycznie wszyscy absolwenci – wielu w uczelniach 
zagranicznych. W krótkiej, bo zaledwie 26 – letniej historii uczniowie 
szkoły ponad 500 razy zostali laureatami konkursów krajowych 
i zagranicznych.  

ORGANIZATORZY 

Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych OSM II st.  
im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu - Jan Romanowski 

Wicedyrektor ZSM w Poznaniu - Joanna Karpacz-Kowalkowska 
Dyrektor ZSM w Poznaniu - Wojciech Michalski 

 www.zsm.poznan.pl

Prof. Jadwiga Kaliszewska w 1959 roku ukończyła z wyróżnieniem 
Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie skrzypiec 
prof. Eugeni i Umińsk ie j . W 1962 zdoby ła wyróżnienie 
w  I V  M ięd z y n a ro d o w y m K o n k u r s i e S k r z y p c o w y m i m . 
H.  Wieniawskiego w Poznaniu. Od 1961 roku była związana 
z  Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, później 
również z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. W 1975 roku 
otrzymała tytuł naukowy profesora sztuki muzycznej. W    latach 
1970-2006 kierowała Katedrą Instrumentów Smyczkowych 
w  poznańskiej Akademii Muzycznej.  Wykształciła blisko 
siedemdziesięciu absolwentów, wśród których znajdują się 
zdobywcy około 200 nagród przyznanych na krajowych 
i    międzynarodowych konkursach skrzypcowych. W 1990 roku 
doprowadziła wspólnie z Wojciechem Michalskim, dyrektorem 
Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, do utworzenia Poznańskiej 
Szkoły Talentów (czyli Państwowego Liceum Muzycznego  w ZSM 
w Poznaniu, dziś OSM II stopnia Jej imienia). Szkoła, która strukturą 
i  rozwiązaniami pedagogicznymi była początkowo traktowana jako 
eksperyment, uzyskała wkrótce uznanie w kraju i naśladownictwo 
w  innych ośrodkach. Cytując Andrzeja Wituskiego: „Jadwiga 
Kaliszewska miała znakomitą intuicję w wyszukiwaniu młodych 
osób, które miały coś więcej niż tylko technikę. - one miały 
maluteńką iskrę, którą ona umiała rozniecić i w miarę możliwości 
szlifować talent. (…) Myślę, że po jej życiu pozostały niezwykłe 
prezenty.” Jadwiga Kaliszewska odeszła 18 marca 2012 roku. 
Pozostawiła jako jeden z najważniejszych prezentów szkołę, której 
rok później nadano jej imię. 

KONTAKT 
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu  

ul. Głogowska 90; 60-262 Poznań 
tel: 61 86 66 129, 61 86 65 654 

festiwal@zsm.poznan.pl 

PARTNERZY 

Fot. Archiwum Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie Muzyczne  
Vividus 

Zespół Szkół Muzycznych 
w Poznaniu 

Rada Rodziców  
ZSM w Poznaniu 


