
Koncerty
Efekty naszej pracy mogliśmy zaprezentować na koncertach, 
w miejscach wytwornych, takich jak sala balowa Domu 
Zdrojowego w Krynicy: 

 

  

A także miejscach magicznych, jak cudowna cerkiew
w Kwiatoniu:

Graliśmy również w miejscach nietypowych: na wzgórku 
pod wiatą „U leśników”:
 

Mieliśmy też czas na:
Wycieczki

Wspólne ogniska

Chwile zastanowienia

Podniebne podróże

Wszystko gra
w Krynicy

Środek lata 2018 r. Kto spodziewałby się, że wypadnie 
koncertowo? Wiele nowych wyzwań, wrażeń, wzruszeń... 
a wszystko to w Krynicy-Zdroju!

Wszystko gra w Krynicy to kurs inny niż wszystkie, podczas 
którego w rodzinnej atmosferze mogliśmy wspólnie z nauczy- 
cielami i rodzicami muzykować, bawić się i podziwiać 
piękno otaczającej nas przyrody.

Podobało nam się tak bardzo, że w tym roku postanowiliśmy 
pojechać jeszcze raz.



Wszystko gra w Krynicy 2019 
II Warsztaty muzyczne

Zajęcia: lekcje indywidualne, zespoły kameralne, orkiestra, 
rytmika, kształcenie słuchu, kompozycja.
Ponadto: koncerty w salach koncertowych, obiektach
i zabytkach uzdrowiskowych, cerkwiach i kościołach na 
Szlaku Architektury Drewnianej, koncerty plenerowe 
(wspólne wyjazdy na koncerty).

Kadra:
Dyrektor artystyczny: Danuta Stradowska
wiolonczela, zespoły kameralne, orkiestra
Marzena Bajkowska: skrzypce, zespoły kameralne, 
orkiestra
Maria Machowska: skrzypce, zespoły kameralne
(1–7 sierpnia)
Maja Maklakiewicz: skrzypce, altówka, kompozycja na wesoło 
Klaudia Ochwat: fortepian, akompaniament 
Joanna Popek: flet, zespoły kameralne, orkiestra
Anita Romanowska: rytmika, kształcenie słuchu
Zuzanna Stradowska: wiolonczela, zespoły kameralne, 
orkiestra

Termin: 
Turnus dwutygodniowy: 26.07–09.08.2019
albo do wyboru: turnus I 26.07–2.08.19 / turnus II 3.08–09.08.19

Miejsce: 
Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
„U Leśników” Krynica Zdrój 
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualnie.
Możliwość wyboru również wersji kolonijnej.

Sfera edukacyjna: 
turnus 2 tygodnie – 800 zł (drugie dziecko 500 zł)
turnus 1 tydzień – 500 zł (drugie dziecko 300 zł) 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mailowy:
wszystkograwkrynicy@gmail.com

Lekcje i próby
Pod czujnym okiem Danuty Stradowskiej, Marzeny Bajkow-
skiej, Joanny Popek, Mai Maklakiewicz, Klaudii Ochwat, 
Zuzanny Stradowskiej i Mateusza Kasprzak-Łabudzińskiego 
szlifowaliśmy swe umiejętności muzyczne solo, w duetach, 
kwartetach, orkiestrze i innych konfiguracjach:
 

 

 

Najmłodsi na zajęciach rytmicznych z panią Mają Maklakie-
wicz bawili się bardzo twórczo i głośno, naśladując kukułki, 
tukany, sowy (być może zainspirowani odgłosami, krynic-
kiego lata zza okna).
 

Prawdziwą niespodzianką były lekcje z zaproszonym przez 
panią Stradowską gościem – prof. Łapińskim, którego 
wskazówki pomagały nam stawać się wytrawnymi 
wiolonczelistami.

 


