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Klasa gitary w Akademii Sztuki
w Szczecinie
Działalność klasy gitary w Akademii Sztuki w Szczecinie rozpoczęła się wraz z utworzeniem
uczelni w 2010 roku. Jest to jedyna w Polsce placówka łącząca w swej ofercie kierunki muzyczne i plastyczne. Dzięki temu studenci mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań artystycznych w zakresie szeroko rozumianej sztuki.
Dni Muzyki Gitarowej to cykle koncertów gitarowych
Kierunek Instrumentalistyka istniał już jednak
w Szczecinie znacznie wcześniej, w ramach filii Akademii organizowanych w Zamku Książąt Pomorskich w SzczeMuzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach cinie od 1991 roku, które z czasem zmieniły się w Wio1980-2005 ze specjalnością Pedagogika Instrumental- senne Koncerty Gitarowe. Polsko-Niemieckie Spotkania
na, a w latach 2005-2010 jako pełna Instrumentalistyka Gitarowe Młodzieży Akademickiej w Szczecinie to odpokształcąca wirtuozów. Pierwszym gitarzystą z tytułem wiedź na organizowaną w Greiﬀenbergu Niemiecko
magistra przybyłym do Szczecina była Kornela Arwicz -Polską Letnią Akademię Gitary. Spotkania odbywały się
-Sienicka, która rozpoczęła pracę w filii i w Zespole Szkół w latach 2002, 2003 i 2004. Studenci klas gitary z Polski
Muzycznych II stopnia w 1987 roku. Wcześniej gitarę na i Niemiec przygotowywali w czasie spotkań program
wydziale edukacji muzycznej oraz w Zespole Szkół Mu- koncertu prezentowanego na zakończenie imprezy. Wyzycznych II stopnia prowadził kontrabasista Filharmo- stępowali również w Greiﬀenbergu i Berlinie. W latach
nii Szczecińskiej, Jan Gottschling. W roku akademickim następnych czyniono próby poszerzenia zasięgu impre1994-95 w związku z wyjazdem Korneli Arwicz-Sienickiej zy i w roku 2007 odbyły się Międzynarodowe Spotkania
na stypendium do Madrytu zastępstwo pełnił mgr Piotr Gitarowe obejmujące warsztaty, koncerty, prezentacje
multimedialne i konkurs dla solistów i zespołów.
Pałac.
Kornela Arwicz-Sienicka jest laureatką konkursów gitarowych w Polsce i Hiszpanii. Koncertuje jako solistka i kameralistka. Nagrała trzy
płyty kompaktowe, a kolejne dwie są w fazie
realizacji. Szczególne miejsce w jej działalności
zajmują polscy kompozytorzy, których twórczość
promuje, wykonując, wydając i przedstawiając
ich w formie prezentacji multimedialnych w kraju i poza jego granicami. Ukończyła Akademię
Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Jerzego Nalepki i studia podyplomowe w Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid w klasie prof. Po koncercie wieńczącym Niemiecko-Polską Letnią Akademię Gitary w Greiﬀenbergu, rok
Demetrio Ballesterosa Molero. Jej studenci są 2003. Od lewej stoją: dr Justus Werdin, Dimitar Avdev, Fridolin Helm, Wojciech Rewaj,
Immanuel Schafer, prof. Inge Wilczok, prof. Kornela Arwicz-Sienicka, Joanna Mizancew,
laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich Kadir Yilmaz, Michał Ciesielski, Krzysztof Kaliski, Magdalena Serement.
fot. z archiwum Korneli Arwicz-Sienickiej
konkursów gitarowych. W roku 2002 nawiązała
Pierwszą absolwentką klasy gitary jest Beata Bednarz
współpracę z Hanns Eisler Hochschule für Musik w Berlinie, dzięki czemu studenci mieli możliwość uczestnic- (obecnie Vykysala), która ukończyła studia w 1996 roku.
twa we wspólnych warsztatach i koncertach w Berlinie, Wśród absolwentów znaleźć można wielu laureatów i fiGreiﬀenbergu i Szczecinie. W latach 2005-2010 pełniła nalistów konkursów muzycznych, takich jak: Międzynafunkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego w Akade- rodowy Konkurs Zespołów Kameralnych z Gitarą Klasyczną
mii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Filii „Ghitaralia” w Przemyślu – Przemysław Bielec, Karolina
w Szczecinie. W 2014 roku uzyskała stopień doktora Marcinkowska (obecnie Michalska), Michał Pałczyński,
habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscy- Przemysław Dybizbański; Ogólnopolski Konkurs Zespoplinie artystycznej instrumentalistyka. Od momentu po- łów Kameralnych z udziałem Gitary Klasycznej w Świdwstania Akademii Sztuki w 2010 roku do chwili obecnej nicy – Magdalena Serement (obecnie Saritas), Michał
piastuje funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalne- Ciesielski; Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Gdańsku
go na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii – Michał Pałczyński; Międzynarodowy Konkurs PromoSztuki w Szczecinie. Jest inicjatorką Dni Muzyki Gitarowej cyjny „Estrada Gitarowych Talentów” – Przemysław Dyw Szczecinie, Polsko-Niemieckich Spotkań Gitarowych Mło- bizbański, Michał Ciesielski, Wojciech Rewaj, Akademicdzieży Akademickiej w Szczecinie i Międzynarodowych Spo- ki Konkurs „Miniatura” w Szczecinie – Joanna Mizancew
(obecnie Kosała), Dawid Pajestka, Magdalena Serement,
tkań Gitarowych w Szczecinie.
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Studenci i wykładowcy klasy gitary w 2014 roku; od lewej: Marcin Niewęgłowski,
Paulina Kryszczak, Maciej Kostecki, prof. Kornela Arwicz-Sienicka, dr Michał
Ciesielski, Agata Miśkiewicz, Krzysztof Starzyński, Jakub Świtała.
fot. z archiwum Korneli Arwicz-Sienickiej

Obecnie klasa gitary liczy siedmiu studentów. Program nauczania na studiach I i II stopnia obejmuje
przedmioty kierunkowe, takie jak: instrument główny, kameralistyka, praca z akompaniatorem, praktyka
estradowa, metodologia pracy naukowej i literatura
specjalistyczna. Ponadto istnieje możliwość uzyskania
uprawnień pedagogicznych niezbędnych do nauczania
gry na gitarze w szkołach muzycznych I i II stopnia. W ramach przedmiotów fakultatywnych odbywają się zajęcia

z podstaw improwizacji i aranżacji, zespołu orkiestrowego, zagadnień wykonawczych muzyki dawnej, zasad budowy, strojenia i konserwacji instrumentów, technologii
multimedialnych, improwizacji oraz marketingu i animacji kultury. Organizowane są też warsztaty gitarowe oraz
związane z problemami gitarzystów. W 2014 roku gościliśmy Marka Pasiecznego, który przeprowadził warsztaty
i wygłosił wykład pt. Skuteczne sposoby ćwiczenia i opanowania pamięciowego utworu. W roku 2015 studenci mieli
możliwość pracy nad ograniczaniem tremy, uczestnicząc w wykładzie i warsztatach poświęconych Technice Alexandra prowadzonych przez Magdalenę Kędzior.
Również w roku 2015 zorganizowano po raz pierwszy
Majowy Konkurs Gitarowy, w którym wzięli udział młodzi
gitarzyści z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Kolejna edycja
konkursu planowana jest w bieżącym
2016 roku.
Do
dyspozycji
studentów są instrumenty lutnicze,
które można bezpłatnie wypożyczyć.
Ostatnio
uczelnia
wzbogaciła się o instrument koncertowy typu sandwich
Bogusława
Teryksa oraz oryginalną
XIX-wieczną gitarę
Arwicz-Sienicka z nowymi
romantyczną ano- Kornela
instrumentami
fot. z archiwum Korneli Arwicz-Sienickiej
nimowego bawarskiego lutnika. Akademia uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne. Oferta edukacyjna jest sukcesywnie
poszerzana i udoskonalana zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i wymogami ministerialnymi. Uczelnia
dysponuje np. Mediateką, która gwarantuje dostęp do
najnowszych technologii pozwalających śledzić zagadnienia związane z działalnością artystyczną na całym
świecie. Studenci mają też możliwość wypożyczenia
sprzętu elektronicznego i fotograficznego. Dobiega końca kompletowanie najwyższej jakości sprzętu nagrywającego w profesjonalnym studiu nagrań, które zostanie
udostępnione studentom.
Chociaż Akademia Sztuki w Szczecinie ma dopiero
5 lat, dzięki wieloletniemu doświadczeniu uzyskanemu w ramach Szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i dużym możliwościom rozwoju jako niezależna, nowoczesna uczelnia,
może stanowić świetną alternatywę dla osób chcących
kształcić się na kierunku instrumentalistyka w specjalności gitara klasyczna.
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Ireneusz Cwojdziński, Paulina Kryszczak, Maciej Kostecki; Konkurs Gitarowy w ramach Międzynarodowych Spotkań Gitarowych w Szczecinie – Dawid Pajestka; Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Olsztynie – Maciej Kostecki, Dawid Pajestka czy Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
w Omiś w Chorwacji (wyróżnienie I stopnia otrzymał
duet Dawid Pajestka i Maciej Kostecki). Także podczas
Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego w Tychach
w roku 2000 finalistą był Ireneusz Leciejewski (utwór
Rondo Bolero na gitarę).
W 2012 roku pracę w akademii jako wykładowca
rozpoczął jeden z absolwentów – Michał Ciesielski.
W roku następnym, po studiach doktoranckich w klasie
Lilly Afshar otrzymał tytuł Doctor of Musical Arts nadany
przez The University of Memphis (USA). Jest laureatem
konkursów gitarowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, zdobył m.in. I nagrodę w Beethoven Young Artist
Competition w 2008 roku oraz I nagrodę w Memphis International Guitar Competition w roku 2010. Koncertuje
jako solista i kameralista, m.in. z Orkiestrą Filharmonii
w Opolu, występował także w ramach festiwalu Warszawska Jesień, gdzie wykonywał utwory Marka Pasiecznego oraz dokonał prawykonania kompozycji Dzikie pola
na gitarę i kwartet smyczkowy autorstwa Tomasza Jakuba Opałki.
Do chwili obecnej studia na kierunku Instrumentalistyka ukończyło 29 studentów. Absolwenci podjęli pracę
jako nauczyciele gry na gitarze w szkołach w Szczecinie,
a także w Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, Pyrzycach, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Olsztynie,
Szczytnie, Międzyrzeczu, Słupsku, Sławnie, Myśliborzu,
Świnoujściu, Policach, Gorzowie Wielkopolskim, Nowym
Tomyślu, Białogardzie, Gryficach, Gryfinie, Włocławku,
Szczecinku, Miastku i Pile.

Kornela Arwicz-Sienicka
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