Marek Schiller
profesor zwyczajny
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
w Gdańsku

Gdynia 24 kwietnia 2005 r.

Sz.Pani
Dyrektor ZSM w Szczecinie
mgr Danuta Rodziewicz
ul Staromłyńska 13
70-561 Szczecin
Szanowna Pani Dyrektor
Pragnę na Pani ręce przekazać parę uwag i opinii dotyczących
I Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego, w którym miałem
przyjemność przewodniczyć pracom jury.
W konkursie wzięło udział ok. 15 uczestników w młodszej grupie i prawie
30 w grupie starszej. Festiwal stał się okazją do wspólnej konfrontacji,
zapoznania się z grą uczniów w różnych ośrodkach kształcenia w kraju, a dzięki
udziałowi uczennicy z Niemiec - także zza granicy. Uczniowie prezentowali
dobry i bardzo dobry poziom, interesująco wykonywali program zgodnie z
regulaminem (gra na pamięć, określony czas występu). Sposób pracy jury
odpowiadały powszechnie obowiązującym na tego rodzaju przesłuchaniach
zasadom, jury pracowało w oparciu o uchwalone na wstępie kryteria,
dokonywało oceny w skali 1-25 pkt, przy czym jurorzy nie punktowali swoich
uczniów. Regulamin Festiwalu w ogólnym założeniu był zbieżny z
ogólnopolskim Festiwalem klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim, którego
szósta edycja odbędzie się w maju, a którego od początku jestem jurorem.
Walory tej imprezy, a także duże doświadczenie pedagogiczne pozwoliły p.
Piotrowi Piechockiemu na stworzenie festiwalu wprawdzie o charakterze
regionalnym, jednakże już w obecnej formie, dzięki udziałowi uczniów z
Gdańska i Katowic, znacznie poza region zachodniopomorski wykraczającej.
Troska o rozwój uczniów, potrzeba integracji środowiska klarnecistów i
niespożyta energia p. dr Piechockiego, zaangażowanie i wysiłek kilku miesięcy
przygotowań, poszukiwania sponsorów i przychylności dla tak organizowanego
festiwalu zaowocowały stworzeniem wielce pożytecznej imprezy stanowiącej
święto klarnetów w Szczecinie. Cenne, wartościowe nagrody, eleganckie
dyplomy i upominki dla nienagrodzonych stworzyły obok walorów
konkursowych niezwykle miłą i sympatyczną atmosferę. Całość dopełnił występ
znakomitego klarnecisty Jana Jakuba Bokuna w repertuarze utworów z
akordeonem.
Serdecznie gratuluję Pani Dyrektor tak sympatycznej imprezy i składam
wyrazy uznania dla jej głównego organizatora i pomysłodawcy - p. Piotra
Piechockiego, w nadziei iż zapoczątkuje to następne podobne spotkania
klarnetowe w Pani gościnnej szkole.

