GITAROWE ŚWIĘTO W KOMORNIKACH.
W minioną sobotę 28 maja 2011 na terenach sportowych GOK w Komornikach odbyła się wielka gitarowa
uczta dla miłośników 6-ciu strun.
Szkoła Językowa i Muzyczna Re-Cord Centrum z Plewisk wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Komornikachzorganizowała koncert gitarowy, podczas którego bity był rekord Gminy Komorniki w graniu na
gitarze przez jak największą ilość osób. W ubiegłym roku rekord został ustanowiony liczbą 44 gitarzystów, a
koncert odbył się na Nowym Rynku w Plewiskach.
Tym razem udało się wystąpić na większej scenie w pełnym składzie z basem i perkusją.
Pogoda dopisała i pojawiło się wielu pasjonatów gitary z całymi rodzinami. Na imprezie pojawili się również
Wójt Gminy Pan Jan Broda oraz Dyrektor GOK Pan Antoni Pawlik.
Koncert rozpoczął występ Dyrektora Szkoły Re-Cord Centrum Marcina Jędrasiaka z głównym nauczycielem
gitary Dariuszem Brodowskim wraz z zespołem. Następnie odbyły się popisy gitarowe uczniów szkoły.
Zaczęli najmłodsi muzycy na gitarach klasycznych z klasy Natalii Czubaj. Dzieci pokonały tremę i pieknie
zagrały swoje utwory.
Najmłodsi uczniowie mają niespełna 6 lat i dla wielu był to pierwszywystęp na scenie.
Po zasłużonych brawach na scenę wkroczyli starsi uczniowie z gitarami elektrycznymi, można było
posłuchać mocnych riffów AC/DC w wykonaniu Przemysława Jabłońskiego jak i nastrojowej Blue Bossy w
wykonaniu Piotra Przybyłowskiego. Obaj uczniowie z klasy gitary Dariusza Brodowskiego. Koncert uświetnił
jeszcze występ wokalny Jakuba Jędrasiaka, laureata pierwszej nagrody w międzyszkolnym konkursie
piosenki w Gminie Komorniki, Kuba zaśpiewał utwór Krzysztofa Krawczyka "Parostatek". Było to kolejny
udany występ tego młodego wokalisty.
Następnie na scenie pojawili się uczniowie Jędrzeja Raczyńskiego z gitarami elektrycznymi. Jako pierwszy
wystąpił Piotr Budzisz i zaprezentował nam wraz z nauczycielem mix utworów Fade to Black (Metallica) oraz
Smoke on the water (Deep Purple), można było zobaczyć jakie postępy zrobił ten zdolny uczeń po niespełna
dwóch latach nauki. Tymczasem na scenie pojawiła się grupa długowłosych muzyków w pełnym składzie z
liderami Janem Maniewskim (vocal, gitara) i Witkiem Szczotem (gitara solowa) wraz z nauczycielem
Jędrzejem Raczyńskim. Nieoczekiwanie zapowiedziano wykonanie symfonii, ale okazało się, że jest to
"Symphony of Destruction" Megadeath. Ze sceny popłynęły ciężkie gitarowe riffy i chłopaki zabrzmieli
naprawdę nieźle. Potem zagrali jeszcze N.I.B. Black Sabbath oraz wraz z nauczycielami zabrzmiał
Paranoid.
W tym momencie wszyscy gitarzyści przystąpili do bicia rekordu gitarowego. Wykonano wspólnie, tak jak
przed rokiem, 3 utwory Kiedy byłem małym chłopcem Tadeusza Nalepy, Zombie The Cranberries oraz
Nadzieja zespołu Hey. Utwory zostały tym razem zagrane wraz z sekcją rytmiczną - z charyzmatycznym
basistą Marcinem Hoffmannem oraz dynamicznym perkusistą Wojtkiem Świerczkiem. Wszystko zabrzmiało
naprawdę nieźle, tym bardziej, że wokalne wsparcie zapewnili Marcin i Kuba Jędrasiak oraz Monika Pięta,
która w wyjątkowy sposób wykonała utwór Zombie. Następnie specjalna komisja przystąpiła do liczenia
uczestników wspólnego grania. Niestety okazało się, że tym razem zabrakło kilku osób, żeby pobić
ubiegłoroczny rekord, tym razem zagrało wspólnie 36 gitarzystów! Nie przeszkodziło to oczywiście w dobrej
zabawie! Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach specjalne breloki oraz smycze. Atmosfera koncertu była wspaniała i na pewno było to
udane gitarowe święto! Na imprezie pojawili się również Wójt Gminy Pan Jan Broda oraz Dyrektor GOK Pan
Antoni Pawlik. Jak zapewnia Dyrektor Szkoły Re-Cord Centrum w przyszłym roku ponownie odbędzie się
gitarowe święto. Pozostaje nam zatem czekać na następną edycję Re-Cord bije Rekord! MJ

Gitarowy zawrót głowy!
Re-Cord bije rekord!
22 maja 2010 roku odbył się koncert gitarowy zorganizowany przez szkołę Re-Cord Centrum.
Uczniowie i sympatycy Szkoły Językowej i Muzycznej Re-Cord Centrum spotkali się w ubiegły
weekend, by spróbować ustanowić – nomen omen - rekord gminy Komorniki w zbiorowej grze na
gitarach. By się dobrze przygotować do trudnego zadania, uczestniczyli w koncercie, w czasie
którego wystąpili m.in. uczniowie szkoły: 7-letni Marcel Walczak, 12-letni Piotr Budzisz i 18-letni
Piotr Przybyłowski, którzy wyczarowywali melodie na gitarach, a także Jakub Jędrasiak i Luiza

Jajczyk – autorzy występów wokalnych. Pogoda dopisała, koncert rozgrzał gitarzystów, więc z
ochotą przystąpili do zbiorowego odegrania utworów Tadeusza Nalepy – „Kiedy byłem małym
chłopcem”, The Cranberries - „Zombie” i Hey – „Nadzieja”. Jak się okazało, jednocześnie struny
poruszało aż 42 instrumentalistów – uczniów i zaprzyjaźnionych muzyków!
Koncert odbył się na Nowym Rynku w podpoznańskich Plewiskach, w obecności m.in. Jana Brody,
wójta gminy Komorniki, który objął nad nim patronat. Gmina zresztą, i Szkoła, ufundowały
nagrody i dyplomy uczestnictwa w tej niecodziennej imprezie.
- Chcielibyśmy w przyszłym roku także zorganizować podobne spotkanie, nie tylko dlatego, że
łączy nas muzyka, ale także po to, by pobić nasz rekord – mówi Marcin Jędrasiak, założyciel
szkoły. – Jestem przekonany, że wtedy będzie nas więcej, za dwa lata jeszcze więcej, a za trzy –
może nie zmieścimy się wszyscy na rynku..."

