
1) LUBELSKA SZKOŁA JAZZU I MUZYKI ROZRYWKOWEJ

Pierwszy koncert odbył się w Amfiteatrze przy Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w 
Lublinie, w piątek 16.10.2020 r. o godz. 18:00.
W koncercie udział wzięli uczniowie – wokaliści Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia.

Przed koncertem odbyły się warsztaty z młodzieżą. 

Podczas warsztatów we wszystkich szkołach omawialiśmy zagadnienia dotyczące aspektów wykonawczych 
i muzycznych, a także kwestie odnalezienia się na dużej scenie, zasad współpracy pomiędzy chórem a 
zespołem instrumentalnym, pracy z dźwiękiem i jego nagrywaniem.
  
Link do koncertu: 
https://www.youtube.com/watch?v=r5RLjUWGJAM
Link do szkoły:   https://szkolajazzu.lublin.pl/news/koncert-uczni%C3%B3w-w-amfiteatrze  
Link do FB szkoły: 
https://www.facebook.com/lubelskaszkolajazzu/photos/pcb.3624702774248297/3624702230915018



2) ŁUKÓW

Drugi koncert odbył się 22 października w Łukowskim Ośrodku Kultury. W koncercie udział wzięli 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łukowie oraz wokaliści Fabryki Piosenki z miejscowego 
Ośrodka Kultury. Koncert został nagrany i miał transmisję on-line na żywo.

Link do koncertu: 
https://www.youtube.com/watch?v=fIpx_icrCs8

Łukowski Ośrodek Kultury

przed koncertem:
https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/
2667,koncert-on-line-dzwieki-wolnosci-wideo-22-
pazdziernika-2020

po koncercie:
https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2684,koncert-polskich-piesni-patriotycznych-dzwieki-wolnosci-w-lok

link do koncertu on-line ze strony ŁOK: 
https://www.youtube.com/watch?v=eKY5FebxLCU&feature=emb_logo  

11.11.2020 – ŁOK:
https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2711,obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-w-lukowie-11-
listopada-2020  

link do FB ŁOK-u: 
https://www.facebook.com/LukowskiOsrodekKultury 

Z uwagi na wprowadzone zdalne nauczanie i zamknięcie szkół przygotowaliśmy szkolenie w 
formie warsztatów, które było także instrukcją do nagrania materiałów przez uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej l st. w Łukowie. Otrzymaliśmy nagrania kwartetu skrzypcowego oraz chóru 
przygotowanego przez Panią Paulinę Zielińską. W/w nagrania zostały zmontowane z nagraniem 
koncertowym.
Link do koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=fIpx_icrCs8
Link do szkolenia: https://youtu.be/F8gQFFEd3WA       

Koncert ten była także transmitowany 11 listopada – na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz 
na dużym ekranie ustawionym w centrum miasta. 
https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2734,obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-w-
lukowie-foto-wideo

Artykuł o koncercie na stronie Łuków 24 - https://www.lukow24.pl/wiadomosci/koncert-polskich-
piesni-patriotycznych-dzwieki-wolnosci-w-lok/mTQ47RdQ49PKxFEbYlfK 



3) CHEŁM

Trzeci koncert odbył się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Chełmie w dniu 27 października 2020r. o godz. 17:00.
W koncercie udział wzięli uczniowie wokaliści (chór) oraz zespół smyczkowy (skrzypce, altówka, 
wiolonczela i kontrabas). Koncert poprzedziły warsztaty z młodzieżą. 
Koncert ten odbył się także w ramach Jubileuszu 75 lecia szkoły. 

Link do koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=j5BAcIO6UxY 
Link do szkoły:   https://szkolajazzu.lublin.pl/news/koncert-uczni%C3%B3w-w-amfiteatrze  
Link do FB szkoły: 
https://www.facebook.com/lubelskaszkolajazzu/photos/pcb.3624702774248297/362470223091501
8



4) SM im. T. SZELIGOWSKIEGO w LUBLINIE

Kolejny koncert odbył się 28.10.2020 w Szkole Muzycznej  I i II st. im. T. Szeligowskiego w 
Lublinie o godz. 18:00.
W koncercie udział wzięli uczniowie instrumentaliści – skrzypkowie, altowioliści, wiolonczeliści i 
kontrabasistka. Zespół kameralny przygotowała Dyrektor Szkoły – Pani Iwona Borcuch.
Z uwagi na wprowadzenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 oraz przejściem 
szkół na zdalne nauczanie nie było możliwość wspólnego wykonania koncertu z chórem. 
Przygotowaliśmy warsztaty będące instrukcją dot. przygotowania i realizacji nagrań oraz 
udostępniliśmy je w formie linku nauczycielom i uczniom. Chórzyści w liczbie ok. 30 osób, pod 
okiem Pani Agaty Weremczuk-Cymerman, dokonali indywidualnych nagrań w domu. Łącznie 
otrzymaliśmy blisko 120 nagrań, które zostały zmontowane z materiałem nagranym w szkole. 

Link do koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=5vH8rJZO3lM 
Link do FB szkoły: https://www.facebook.com/smszeligowskiegolublin 
Link do instrukcji jak nagrać utwory: https://www.youtube.com/watch?v=rv8vS4qBrVs 



5) BIŁGORAJ

29 października o godz. 17:00 dokonaliśmy nagrania  koncertu w Państwowej Szkole Muzycznej I 
st. w Biłgoraju. Z uwagi na wprowadzenie już wcześniej nauki zdalnej oraz na panujące restrykcje -
koncert odbył się niestety bez udziału uczniów.
W filmie z koncertu zostały zamieszczone fragmenty warsztatów z chórem, które odbyły się na 
początku października w szkole. Chór przygotował Pan Andrzej Czernik. Próby zostały 
przeprowadzone także podczas zajęć szkolnej orkiestry. W przygotowaniach do występu udział 
wzięło łącznie ok. 60 osób. W ostatniej chwili Dyrekcja Szkoły, jako jedyna, nie wyraziła zgody na 
nagrywanie filmików przez dzieci telefonami komórkowymi i późniejszy montaż materiału. 

Link do koncertu: https://youtu.be/pwn6IaOz3F8  zawiera fragmenty warsztatów – dostępny 
jedynie na potrzeby rozliczenia projektu – nie udostępniony publicznie ze względu na brak zgody 
Dyrekcji.
Link do koncertu bez udziału dzieci, dostępny na kanale You Tube - https://youtu.be/rtCAMVxOiak



6) BIAŁA PODLASKA

4 listopada odbyło się nagranie koncertu w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia  im. Fryderyka 
Chopina w Białej Podlaskiej. 
Z uwagi na to, iż wszystkie szkoły w kraju przeszły na zdalny tryb nauczania – koncert z uczniami 
nie był możliwy. Także muzycy Stowarzyszenia przebywali w tym czasie na kwarantannie. W 
związku z zaistniałą sytuacją w szkole został zarejestrowany materiał, do którego dograne zostały 
partie dwóch muzyków Stowarzyszenia (ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w 
nagraniu w Białej Podlaskiej). Przygotowaliśmy warsztaty w formie on-line, które zamieszczone 
zostały przekazane nauczycielom i uczniom. Następnie nagrane zostały indywidualne partie 
uczniów Szkoły Muzycznej – skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistki. 

Link do koncertu: https://youtu.be/LDjyOIyyXMI 
Link do warsztatów:  https://youtu.be/5Et2q4nxvjI  

7) WŁODAWA

Kolejny koncert został zarejestrowany w Szkole Muzycznej l st. we Włodawie w dniu 5 listopada.
Tutaj zaplanowany był koncert z chórem, który z uwagi na pandemię i zakaz zajęć grupowych- 
został odwołany. 
Zarejestrowaliśmy materiał, do którego nagrane zostały partie dwóch muzyków Stowarzyszenia 
Wschód Kultury, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w nagraniu we 
Włodawie. Przygotowaliśmy warsztaty w formie on-line, które zamieszczone zostały na stronie 
szkoły. Następnie (do nagrania muzyków SWK ze szkoły we Włodawie) nagrane zostały 
indywidualne partie chóralne uczniów Szkoły Muzycznej. Otrzymaliśmy łącznie ok. 20 nagrań do 4
utworów, które zostały następnie zmontowane z materiałem nagranym w szkole.

Link do koncertu: https://youtu.be/w0_mmOFHLbI 
Link do szkoły: https://smi.wlodawa.eu/ 
Link do szkolenia:   https://www.youtube.com/watch?v=1gZJXQpcL2A  



8) KOZIENICE

Koncert w Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach pierwotnie zaplanowany był na 11 listopada 
i miał być uroczystym koncertem dla całego miasta i przedstawicieli władz Kozienic. Niestety z 
uwagi na panujące obostrzenia nie było możliwości zorganizowania koncertu w tak licznej grupie, 
dlatego zarejestrowany został materiał audio-video, do którego uczniowie szkoły nagrali 
indywidualne partie w swoich domach. Specjalnie dla uczniów i nauczycieli przygotowaliśmy 
warsztaty on-line opisujący cele i idee projektu oraz podczas których wyjaśniamy jak przygotować 
nagranie konkretnych utworów.  Otrzymaliśmy blisko 50 nagrań od uczniów i nauczycieli, które 
zostały zmontowane z materiałem zrealizowanym w Szkole Muzycznej w Kozienicach. 

Link do koncertu: https://youtu.be/n711njIdyyw 
Podczas pobytu w Kozienicach przeprowadzony został wywiad dla Telewizji Lokalnej 
Kozienickiego Domu Kultury - https://www.youtube.com/watch?v=hX8gXW6npMo 



 

9) KRAŚNIK

Ostatni koncert zaplanowany był w Szkole Muzycznej I Stopnia im. Kompozytorów Polskich w 
Kraśniku. Niestety z uwagi na panujące w mieście obostrzenia, a także dodatkowe ograniczenia 
koncert w w/w szkole nie był możliwy do realizacji. Specjalnie dla uczniów i nauczycieli 
przygotowaliśmy warsztaty on-line. Niestety w ostatniej chwili odmówiono nam także rejestracji 
materiału w Szkole Muzycznej w Kraśniku i nagranie koncertu odbyło się w sali kinowej 
Łukowskiego Ośrodka Kultury. 



Link do koncertu: https://youtu.be/6WwfHFG5ZPk  
Link do warsztatów: https://youtu.be/3am-DsDvtWw 
Link do szkoły: http://www.smuz.krasnik.pl/ 

10) CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

Koncert finałowy został zaplanowany w największej sali koncertowej miasta Lublin – w sali 
operowej Centrum Spotkania Kultur. Wybraliśmy to miejsce ze względu na dużą scenę, na której 
zmieściliby się uczniowie wszystkich szkół, którzy planowali wziąć udział w koncercie 
podsumowującym projekt „Dźwięki wolności”.  CSK ma także doskonałe zaplecze techniczne 
(oświetlenie, nagłośnienie, garderoby). Dyrekcja CSK oceniła nasz projekt jako mający wysoką 
wartość artystyczną i przynoszącą korzyści wizerunkowe placówce (załącznik – Protokół). 

Centrum Spotkania Kultur zapewniło promocję projektu na swojej stronie internetowej. 





 Informacje o koncercie finałowym znalazły się także na stronach naszych patronów medialnych – 
Radia Lublin i TVP3 Lublin.

https://lublin.tvp.pl/50453664/dzwieki-wolnosci-koncert-polskich-piesni-patriotycznych 
https://radio.lublin.pl/wydarzenie/koncert-polskich-piesni-patriotycznych-dzwieki-wolnosci/ 

STOWARZYSZENIE WSCHÓD KULTURY

Wszystkie informacje były na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia Wschód
Kultury w specjalnej zakładce przygotowanej specjalnie na potrzeby projektu „Dźwięki wolności”. 
http://stowarzyszenie-swk.pl/fundusz-inicjatyw-obywatelskich-2020/ 
http://stowarzyszenie-swk.pl/linki-do-koncertow-w-ramach-fio2020/ 


