
warsztaty gitarowe

z LESZKIEM CICHOŃSKIM 

przygotowujące do jubileuszowego
20. Gitarowego Rekordu Świata

REKORDO
WA ROZG

RZEWKA 



W ramach przygotowań do jubileuszowego 20. Gitarowego Rekordu Świata,
który planowany jest na 1.05.2022, zapraszamy na warsztaty z ojcem tego
wydarzenia - Leszkiem Cichońskim. Wśród uczestników warsztatów zostaną

rozlosowane gadżety, a grupy, które przyjadą na Rekord, zostaną
wyróżnione zapowiedzią ze sceny. Podczas warsztatów planowana jest
multimedialna prezentacja Rekordu - wszyscy zagrają m.in. "Hey Joe"

razem z Leszkiem Cichońskim i tysiącami gitarzystów na filmie video. To
będzie PRÓBA GENERALNA przed majowym Rekordem. 

Przykładowe video

https://youtu.be/A5Ox8wNfOcY
http://m.in/
https://youtu.be/A5Ox8wNfOcY


Leszek Cichoński – jeden z
najwybitniejszych polskich

gitarzystów, autor podręczników,
przekaże  uczestnikom, jak rozwijać
pasję do gitary i jak zagrać utwory

wykonywane w czasie Gitarowego Rekordu
Świata we Wrocławiu.

Zachęcamy do wpisania warsztatów w
Państwa program zajęć edukacyjnych.
Udział w tego typu warsztatach, a
następnie w największej na świecie

imprezie gitarowej, podnosi motywację do
muzykowania i może zachęcić do nauki 
 gry kolejnych uczniów. Wspólny wyjazd
do Wrocławia i udział w biciu rekordu to

niezapomniane przeżycie. 
 



oraz przygotowanie do jubileuszowego 20. Gitarowego Rekordu
Świata - czyli wspólne wykonanie Hey Joe i wielu innych
gitarowych hitów wraz z Leszkiem Cichońskim i prezentacją
video z poprzednich edycji Rekordu

ćwiczenia rytmiczne i ich zastosowanie
w akompaniamencie i solówkach, 
jak zagrać utwory, które wykonujemy na
Gitarowym Rekordzie Świata

Rekordowa Rozgrzewka to propozycja
warsztatów dla gitarzystów na różnym
stopniu zaawansowania oraz nauczycieli
gitary.
W programie mogą znaleźć się:

skale pentatoniczne w oparciu o podręcznik „Blues-Rock
Guitar Workshop” Leszka Cichońskiego

 



Sugerowane terminy warsztatów: luty-marzec 2022
Czas trwania: 2h + prezentacja Rekordu
Max ilość uczestników: 20 os. 
Koszt: 2.000 PLN + koszty przejazdu
 

Zapraszamy!



www.leszekcichonski.pl

Leszek Cichoński – polski gitarzysta i
wokalista bluesowy, kompozytor i aranżer.

Wykładowca warsztatów muzycznych w Bolesławcu,
Brodnicy i Zakrzewie. Organizator Thanks Jimi
Festival we Wrocławiu poświęconego Jimiemu
Hendrixowi. Autor kursów do nauki gry na
gitarze „Blues – Rock Guitar Workshop” i

„Gitarowe ABC”. Członek Akademii
Fonograficznej ZPAV.

Debiutował na profesjonalnej scenie w zespole
CDN (wraz z Pawłem Kukizem) podczas imprezy
Rock na Wyspie w 1981 roku. W 1982 roku

podczas występu na Festiwalu w Jarocinie,
grupa została uwieczniona w dokumencie Jarocin

’82.
 

http://leszekcichonski.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gitarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blues
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aran%C5%BCacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82awiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brodnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Thanks_Jimi_Festival
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Producent%C3%B3w_Audio-Video
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=CDN_(zesp%C3%B3%C5%82_muzyczny)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Kukiz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarocin_%E2%80%9982


Grał z wieloma zagranicznymi artystami
takimi jak Kenny Carr, John Jaworowicz,
Carlos Johnson, Tony McPhee, Pistol
Pete, Stan Skibby, John Tucker oraz

występował na największych festiwalach
bluesowych na świecie m.in. Monterey
Bay Blues Festival w Californi i

Narooma Blues Festival w Australii.
W roku 1992 założył zespół Blues – Rock
Guitar Workshop. Obecnie trzon Guitar
Workshopu tworzą: Tomasz Grabowy,
Robert Jarmużek i Łukasz Sobolak.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Carlos_Johnson_(muzyk)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_McPhee
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomasz_Grabowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Jarmu%C5%BCek


www.heyjoe.pl

Od 2003 roku w maju, na Rynku we
Wrocławiu, tysiące gitarzystów
gromadzi się, aby zagrać w
Największej Gitarowej Orkiestrze
Świata pod dyrekcją Leszka
Cichońskiego.  

Rekordowo zagrało nas razem 7423
gitarzystów – co jest najlepszym
wynikiem światowym!

Podczas imprezy wykonujemy
wspólnie „Hey Joe” Hendrixa oraz
wiele innych gitarowych
przebojów. 

https://heyjoe.pl/


Przykładowe video 

 

Leszek Cichoński

https://youtu.be/9VDrL4AH7ac
https://youtu.be/9VDrL4AH7ac
https://youtu.be/9VDrL4AH7ac


Możliwe jest połączenie

warsztatów z koncertem

Leszka Cichońskiego:

- koncert z zespołem Leszka

Cichońskiego  

- koncert z „miejscową”

sekcją i warsztatowiczami 

- lub recital solo

OPCJONALNIE, za dodatkową opłatą

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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