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S z y m o n  B l a s z y ń s k i

W dniach 9–10 kwietnia 2014 r., u podnóża 
Gór Opawskich, w Państwowej Szkole muzycznej 
I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach od-
były się V Polsko-Czeskie Konfrontacje Najmłod-
szych Flecistów. Wydarzenie istotne dla szkoły 
i regionu, gdyż uzyskało wpis do kalendarza mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego. W pierw-
szym dniu odbyła się część konkursowa, podczas 
której dzieci i młodzież z Polski i Czech ocenia-
ło jury w składzie: prof. Elżbieta Dastych-Szwarc 
z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie – przewodnicząca, mgr Jaromir Hö-
nig z konserwatorium w Pardubicach (Czechy) 
oraz mgr Stanisław Baranek z Państwowej Szko-
ły muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego 
we Wrocławiu. Finansowego wsparcia udzieliło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w War-
szawie. Imprez odbyła się pod patronatem honorowym bur-
mistrza Głuchołaz – Edwarda Szupryczyńskiego. Patronatem 
medialnym wydarzenie objęły „Twoja Muza” oraz „Nowiny 
Nyskie”. W konfrontacjach wzięło udział 38 flecistów z 18 
szkół muzycznych I stopnia, w tym 8 z Czech. Grand Prix 
otrzymała uczennica II klasy cyklu 6-letniego Martyna Gu-
dalewska, która już od pierwszych dźwięków ujęła jurorów 
i zgromadzoną publiczność swoimi umiejętnościami oraz 
naturalnością gry. Martyna pracuje pod kierunkiem mgr Bo-
żeny Błaszczyk w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 
im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim. Jury oceniło 
również bardzo wysoko pozostałych uczestników, z taką 
uwagą, że każda kolejna edycja konfrontacji przynosi coraz 
ciekawsze osobowości muzyczne, które ujawniają się już od 
najmłodszych lat nauki a konfrontacje, wraz ze swoja ran-
gą, stały się bardzo istotnym punktem na mapie kultural-
nej Opolszczyzny.

W trakcie konfrontacji zorganizowana została również 
wystawa instrumentów i akcesoriów muzycznych, którą 
przygotował „Złoty Sponsor Imprezy” firma Jarmuła Music, 
która ufundowała nagrodę Grand Prix – flet. Pozostałe na-
grody – tablety, elektroniczne czytniki książek oraz słuchaw-
ki ufundowali – Alior Bank w Głuchołazach, SKOK Stefczyka 
w Głuchołazach, firma Gissnet – dostawca usług interneto-

wych z Głuchołaz oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. 
W drugim dniu odbyło się seminarium i warsztaty me-

todyczne dla regionu opolskiego prowadzone przez prof. 
Elżbietę Dastych Szwarc z UMFC w Warszawie pt. „Emisja 
dźwięku dla najmłodszych”. Wzięło w nich udział 30 ucz-
niów, a także 10 nauczycieli z 8 szkół muzycznych. Ucznio-
wie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod 
kierunkiem profesor Elżbiety Dastych-Szwarc, która przez 
wiele lat piastowała funkcję pierwszego flecisty Filharmonii 
Narodowej w Warszawie oraz Teatru Wielkiego Opery Na-
rodowej w Warszawie. 

O wrażenia zapytaliśmy przewodniczącą jury prof. Elżbie-
tę Dastych-Szwarc (UMFC Warszawa)
To już nie pierwszy raz, kiedy odwiedza Pani Głucho-
łazy. Jak Pani postrzega szkołę i miasto po latach?

Po raz pierwszy w Głuchołazach byłam wiele lat temu. 
Był to krótki pobyt i bardzo intensywny – prowadziłam wte-
dy warsztaty metodyczne. Zarówno szkołę, jak i miasto po-
strzegam doskonale, tym bardziej że zorganizowanie kon-
kursu jest wspólną pracą strony polskiej i czeskiej. Jest to 
zarówno konfrontacja i rywalizacja, a już na pewno wybra-
na formuła ma wpływ na podniesienie poziomu wykonaw-
czego. Przede wszystkim byłam mile zaskoczona świetną 

???

Warsztaty „Emisja dźwięku dla najmłodszych” –prowadząca prof. Elżbieta Dastych-Szwarc 
UMFC w Warszawie, uczennica – Joanna Iwańska – PSM w Głuchołazach.
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organizacją – wszystko było dopięte i doskonale przepro-
wadzone. Ujmowała miła atmosfera, nie tylko w szkole, ale 
również podczas prac jury.

Polsko-Czeskie Konfrontacje Najmłodszych Flecistów 
mają już swoją tradycję. Jak Pani odbiera konfrontacje 
na tle innych tego typu imprez w kraju?

Trudno tutaj wartościować, tym bardziej, że to wszystko 
w dzisiejszych czasach w pewnym sensie się zrównało. Te-
raz wszystko zależy od tego, jacy uczestnicy pojawiają się 
na konkursach. Muszę jednak przyznać, że Głuchołazy po-
siadają swój niezaprzeczalny urok.

W ciągu dwóch dni miała Pani do czynienia z kilku-
dziesięcioma najmłodszymi flecistami z Polski i Czech, 
w tym z 37 podczas konfrontacji i 30 w pracy indywi-
dualnej – warsztatowej. Jakie emocje wzbudzają w Pa-
ni tak różne przecież role – jurora i mistrza pedago-
ga?

To wszystko się w jakimś sensie pokrywa, gdyż jestem 
w każdą z ról bardzo zaangażowana. Jako juror chcę być 
bardzo obiektywna, oceniać sprawiedliwie i zauważać po-
zytywne rzeczy. W Głuchołazach było przecież dużo ma-
łych dzieci, dla których poddanie się ocenie powinno być 
zachętą do dalszej pracy. Natomiast kolejna rola – bycie 
nauczycielem to moja pasja. Zawsze staram się to robić 
jak najlepiej, aby dzieci i młodzież jak najwięcej korzystali. 
Oczywiście bardzo wiele zależy tu od zaangażowania i chę-
ci młodych ludzi.

Muzyczna relacja polsko-czeska?
Interesująca. Ciekawostką niech będzie to, że niektórzy 

z czeskich uczestników grali na fletach prostych. Co więcej, 
zostali wyżej ocenieni niż ich koledzy i koleżanki grający na 
fletach poprzecznych. Nie wiem, czy jest to wynikiem syste-
mu szkolnictwa artystycznego w Czechach, być może więcej 
osób gra na flecie prostym… Równie dobrze mogła to być 
po prostu specyfika kolejnej edycji konfrontacji.

 
Czym zachwyciła jurorów zdobywczyni nagrody 
GRAND PRIX Martyna Gudalewska?

Naprawdę zdolne dziecko. Pięknie grała, cudownie mu-
zykowała. Wszystko było bardzo spójne – nawet ruch sce-
niczny. Jest to na pewno talent, który będzie dobrze się roz-
wijał. Zaraz po jej występie wiedzieliśmy, że jeśli nie będzie 
nikogo lepszego, to jest to właściwa kandydatka do głów-
nej nagrody. Tak tez się stało. 

W związku ze zmianami w szkolnictwie artystycznym 
temat seminarium i warsztatów, które Pani prowadzi-
ła „Emisja dźwięku dla najmłodszych” wydaje się być 
jak najbardziej trafionym. Jak Pani ocenia potrzebę 
tego typu przedsięwzięć w regionach? 

We wszystkich regionach są takie potrzeby, gdyż gdzie-
kolwiek jeździłam, a byłam w wielu miastach i wojewódz-
twach, niestety ten problem jest wciąż podstawowym. Mu-
szę powiedzieć, że już jest o wiele lepiej niż kilka lat temu. 
Z doświadczenia wiem, że emisja dźwięku jest czynnikiem 
zasadniczym, z którego wszystko wynika. Artykulacja, fra-
za, barwa dźwięku – wszystko się zawiera w emisji. Jest 
to zwykle pierwszy temat, na który muszę zwracać uwagę 
i nad którym pracujemy z nauczycielami i uczniami pod-
czas warsztatów.

Plany na przyszłość związane z Głuchołazami?

Chciałabym bardzo podziękować, że mogłam znaleźć się 
w tak miłej szkole i serdecznej atmosferze. Zawsze i z wiel-
ką przyjemnością powrócę do Głuchołaz. Nie tylko praco-
wać z najmłodszymi, ale również odpoczywać. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Starszy wizytator CEA regionu opolskiego Agnieszka Nie-

wiadomska o konfrontacjach:
„Było to zarówno kształcące, jak i owocne doświadczenie, 

które bez wątpienia zapadnie bardzo pozytywnie w pamię-
ci naszych najmłodszych wykonawców. Cieszę się, że kon-
frontacje mają już ugruntowaną pozycje wśród konkursów 
muzycznych w Polsce i Czechach. Pozwalają czerpać szkole 
satysfakcję nie tylko z możliwości organizacji takiej imprezy, 
ale również z radości muzykowania i przywileju obserwowa-
nia rozwoju artystycznego uczestników takich jak np. Jago-
da Krzemińska – zdobywczyni pierwszego miejsca w grupie 
młodszej w 2007 r., oraz rok później w grupie starszej, która 
w 2012 r. była już reprezentantką Polski w finale Konkursu 
Eurowizji dla Młodych Muzyków w Wiedniu i nadal z suk-
cesami rozwijają swoją karierę muzyczną”. 

Na koniec, jako dyrektor, chciałbym podziękować nauczy-
cielom Szkoły Muzycznej w Głuchołazach, Głuchołaskiemu 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki za pomoc i zaangażowa-
nie w przeprowadzenie przedsięwzięcia. Kolejna edycja już 
za dwa lata. 

Fot. Anna Szymanowska 
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